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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 2017 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 2017 nastali nasledovné zmeny v zložení správnej rady  

 

V máji 2017 skončilo v správnej rade členstvo Ing. Dušanovi Gajdošovi, Jurajovi Turčanovi 

a Bc. Adriane Známovej. Tým vznikli dve voľné miesta v správnej rade z nominácie rektora 

a jedno miesto z nominácie študentskej časti akademického senátu. Správna rada bola v roku 

2017 o týchto členov doplnená. 

Na návrh rektora bola ministrom školstva, vedy, výskumu a športu  vymenovaná za členku 

správnej rady Ing. Janka Raffajová pod č. 2017-3271/38891:4-sekr. na funkčné obdobie od 

22. 8. 2017 – 21. 8. 2023 a Juraj Turčan pod č. 2011-7031/18546-2:sekr. na funkčné obdobie od 

22. 8. 2017 – 21. 8. 2023. Na návrh študentskej časti akademického senátu bol ministrom 

školstva, vedy, výskumu a športu SR vymenovaný Bc. Peter Magurský pod č. 2017-

3271/10064:2-sekr. na funkčné obdobie od 10. 03. 2017 – 09. 03. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           

2. ZLOŽENIE  SPRÁVNEJ  RADY   v  roku  2017 
 

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/ 

Ing. Dominik BELKO člen rektorom AU 

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

šesťročné 

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

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/ 

PhDr. Rudolf HROMADA člen rektorom AU 

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

šesťročné 

           /21. 9.2016 – 20. 9. 2022/ 

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/ 

Mgr. Jozef MACULÁK 

 
člen         ministrom školstva SR 

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

šesťročné 

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

Bc. Peter MAGURSKÝ člen študentskou časťou akademického senátu  

vymenovaný č. 2017-3271/10064:2-sekr. 

 

dvojročné 

             /10. 3. 2017 – 9. 3. 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/ 

Ing. Janka RAFFAJOVÁ                           členka rektorom AU 

    vymenovaná č . 2017-3271/38891:4-sekr. 

šesťročné 

             /22. 8. 2017 – 21. 8. 2023/ 

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/ 

Ing. Danica ŠIMKOVÁ 
 

členka zamestnaneckou časťou akademického senátu  

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

štvorročné  

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

Tibor ŠRAMČÍK člen         ministrom školstva SR 

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

šesťročné 

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

Juraj TURČAN 

 
člen rektorom AU 

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

šesťročné 

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

 

 

 

 



                                                                                                                           

Skončili členstvo 
 

 

Členovia  SR AU 

 

Funkcia v SR AU Nominovaní  Funkčné obdobie 

 

Ing. Marian GAJDOŠ 

riaditeľ pre obchodné stratégie GAMO a. s. 

člen rektorom AU 

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

šesťročné 

 /18. 5. 2011 – 17. 5. 2017/ 

Bc. Adriana ZNÁMOVÁ 

 

členka študentská časť akademického senátu 

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

                /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/ 



                                                                                                                                                

 

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 zasadala dvakrát 

v termínoch : 

Termín zasadnutia Spôsob zasadnutia 

   5. apríla 2017 riadne zasadnutie 

20. novembra 2017 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 05. apríla 2017 

 

Dňa 5. 4. 2017 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 prof. PaedDr. MgA et. Mgr. Vojtech Didi a  Ing. 

Petra Virágová – kvestorka. 

 

Program zasadnutia Správnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici  5. apríla 2017  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola plnenia uznesení a odporúčaní SR AU z 30. 6. 2016 

3. Rozpočet AU BB na rok 2017 
(predkladá: prof. PaedDr. MgA et Mgr. Vojtech Didi -  rektor AU )  

4. Výsledok hospodárenia za rok 2016 
(informuje: prof. PaedDr. MgA et Mgr. Vojtech Didi -  rektor AU )  

5. Rekonštrukcia kaštieľa Radvanských  

(informuje: prof. PaedDr. MgA et Mgr. Vojtech Didi -  rektor AU ) 

6. Aktualizácia dlhodobého zámeru AU na obdobie rokov 2015 - 2021 

(informuje: prof. PaedDr. MgA et Mgr. Vojtech Didi -  rektor AU ) 

7. Správa o činnosti správnej rady za rok 2016 

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

 8.   Rôzne 

      9.   Diskusia 

    10.   Záver 

 

Prítomných: 9 členov 

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

bola uznášaniaschopná. 

doc. Ing. Mária Seková, PhD.  otvorila  riadne zasadnutie správnej rady, privítala 

prítomných členov, osobitne nových členov Ing. Danicu Šimkovú, PhDr. Rudolfa 

Hromadu, Petra Magurského a prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtecha Didiho –rektora AU 

a Ing. Petru Virágovú – kvestorku AU.  



 

Na aprílovom zasadnutí správnej rady akadémie kvestorka AU Ing. Petra Virágová 

informovala o tvorbe rozpočtu AU na rok 2017. Pre vypracovanie rozpočtu pre jednotlivé 

súčasti AU boli zohľadňované výstupy z činnosti AU za predchádzajúci rok – počet 

študentov, doktorandov, absolventov; výsledok akreditácie; objem schválených grantov; 
publikačná a umelecká činnosť.  Podľa metodiky rozpisu finančných prostriedkov MŠVVaŠ 

SR bol koeficient odboru 5,11, študenti doktorandského štúdia 1,74, koeficient kvalifikačnej 

štruktúry  bol  prepočítaný podľa štruktúry vysokoškolských učiteľov jednotlivých fakúlt AU. 

Výstupy umeleckej činnosti boli v percentuálnom vyjadrení FMU 45 %, FVU 17%, FDU 39 

% (podľa podielov vyplývajúcich z činnosti predchádzajúceho obdobia). Nerozpísané zostali 

iba finančné prostriedky v čiastke 150 036 € ako rezerva rektora na nepredvídané výdavky 

a na celoakademické aktivity spojené  s oslavami 20. výročia založenia AU BB. Rozpočet AU 

na rok 2017 bol schválený akademickým senátom 7. 2. 2017. 

Koncom roka 2016 pristúpila AU k úprave vnútorných pravidiel hospodárenia – za 

hospodárne, účelné a efektívne vynakladanie pridelených finančných prostriedkov zo štátneho 

rozpočtu sa stali jednotlivé fakulty AU.    

Hospodársky výsledok AU za rok 2016 je kladný. V nákladových položkách stúpli hlavne 

mzdy, čo bolo spôsobené valorizáciou miezd pedagogických aj nepedagogických 

zamestnancov. Naopak poklesli odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. 

Detailnejšia analýza výnosov a nákladov bude súčasťou Výročnej správy o hospodárení za 

rok2016.  

Ďalej kvestorka informovala, že akadémia umení v súčasnosti už prefinancovala takmer celý 

objem finančných prostriedkov pridelených na rekonštrukciu kaštieľa Radvanských. V 

prípade, že ministerstvo neposkytne v tomto roku kapitálovú dotáciu na pokračovanie 

rekonštrukcie, bude musieť byť stavba zastavená. V takomto prípade ale môže dôjsť k ďalším 

nákladom potrebným na zabezpečenie staveniska. Čo sa týka výziev zo štrukturálnych 

fondov, AU nevidí veľkú perspektívu na pokračovanie rekonštrukcie z takýchto finančných 

prostriedkov, nakoľko sa jedná o zdĺhavý proces tak pri schvaľovaní projektov, ako aj pri 

zmenových požiadavkách, ku ktorým určite dôjde. 

prof. PaedDr. MgA et. Mgr. Vojtech Didi – rektor informoval o aktualizácii dlhodobého 

zámeru. Dlhodobý zámer sa týka všetkých troch fakúlt a jednotlivých katedier. Bol 

predložený na verejnú rozpravu fakultám a súčastiam AU (ŠD, Akademická knižnica AU). 

Dôvodom aktualizácie bol aj priestor na získanie prostriedkov MŠVVaŠ SR z fondu rozvoja 

v investičnej oblasti. Väčšia pozornosť bola venovaná rozšíreniu medzinárodnej spolupráce.  

Do budúcna budú dôležité kroky v systéme kontroly plnenia DZ. Dôležité je, že priority AU  

sú jasne nastavené, mohla by sa detailnejšie rozpracovať spolupráca AU s mestom Banská 

Bystrica. 

Ďalej  informoval, že Výročné správy o hospodárení a činnosti AU za rok 2016 budú zaslané 

členom správnej rady v máji elektronicky. 

 

 

3.2 Zasadnutie Správnej rady Akadémie umení dňa 20. novembra 2017 

 

Dňa 20. novembra 2017 o 11:00 hod. sa uskutočnilo 2. riadne zasadnutie správnej rady 

akadémie 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: 10 členov 

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

uznášaniaschopná. 

 



 

 

 Program zasadnutia Správnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici 20. novembra 2017 

  

Program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola plnenia uznesení a odporúčaní SR AU z 5. 4. 2017 

3. Správa o  hospodárení  AU za rok 2016 

(predkladá: prof. PaedDr. MgA et Mgr. Vojtech Didi -  rektor AU )  

4. Správa o činnosti AU za rok 2016 

(predkladá: prof. PaedDr. MgA et Mgr. Vojtech Didi -  rektor AU ) 

5. Finančná situácia AU k 30. 9. 2017 

(predkladá: prof. PaedDr. MgA et Mgr. Vojtech Didi -  rektor AU )  

 6.   Rôzne 

      8.   Diskusia 

      9.   Záver 
 

Na novembrovom zasadnutí správna rada prerokovala Správu o hospodárení AU za rok 2016, ktorá im 

bola zaslaná elektronicky v máji 2017. Kvestorka podala informácie o jej zostavovaní a jednotlivých 

kapitolách. V roku 2016 dosiahla Akadémia umení zisk vo výške 126 132,90 €. Kladný 

hospodársky výsledok sa podarilo dosiahnuť vďaka klesajúcej výške odpisov, ktoré nie sú 

kryté výnosmi, apelovaním vedúcich organizačných na čerpanie dovolenky, čím sa znížila 

nákladová položka „ rezerva na nevyčerpanú dovolenku“. Takisto v roku 2016 súčasti, ktoré 

vychádzali deficitne prijali reštriktívne opatrenia.  
Správa o činnosti AU za rok 2016 bola členom správnej rady zaslaná elektronicky v máji 2017. 

O jednotlivý kapitolách správy informovala členka správnej rady Ing. Danica Šimková, ktorá bola 

zároveň jej zostavovateľkou. Správa obsahuje textovú časť a tabuľkovú časť a obsahuje 

informácie o hlavných oblastiach pôsobenia  verejnej vysokej školy. Najobsiahlejšou časťou je 

oblasť vzdelávania. V roku 2016 akadémia zaznamenala 549 prijatých študentov, čo je nárast 

o 4 študentov oproti minulému roku. FMU AU akreditovala nový študijný program – 

Muzikálový spev a Doplnkové pedagogické štúdium. K 30. 10. 2016 mala AU 183 

absolventov. Za 20 ročné obdobie existencie školy akadémia pripravila na umeleckú dráhu 

2 500 absolventov. AU je na 6. najlepšom mieste medzi VŠ v uplatnení absolventov 

a poskytuje vzdelávanie v 24 akreditovaných študijných programoch. AU vykazuje bohatú 

umeleckú činnosť, ktorá má stúpajúcu tendenciu v najlepšie hodnotenej kategórii výstupov (Z). 

Veľké úsilie vynaložili pedagógovia fakúlt na podávanie grantov do rôznych grantových 

schém. Správu o činnosti AU za rok 2016 schválil AS bez pripomienok a následne bola zaslaná 

na ministerstvo v stanovenom termíne. 
 

 

 

4.   ODPORÚČANIA   SPRÁVNEJ   RADY 
  

 Správna rada  Akadémie  umení   v Banskej  Bystrici  na svojom zasadnutí   05. apríla 2017  

 
 o d p o r ú č a   

- rektorovi AU klásť dôraz na systém kontroly plnenia dlhodobého zámeru AU  

- detailnejšie rozpracovať spoluprácu s mestom Banská Bystrica  

   

 



 

- 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  20. novembra 2017 

 
- neprijala žiadne odporúčania 

 

 

5.   PODNETY  A  STANOVISKÁ  SPRÁVNEJ  RADY  
 

-        poďakovala prof. PaedDr. MgA et Mgr. Vojtechovi Didimu za dôstojné usporiadanie  

         osláv k 20. výročiu založenia AU 

-       ocenila vykazovanie bohatej umeleckej činnosti AU za rok 2016 v najlepšie  

         hodnotenej kategórii 

 

6.   SÚPIS  PRIJATÝCH ROZHODNUTÍ  SPRÁVNEJ RADY 
 

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici na zasadnutí 5. apríla 2017 prijala 

rozhodnutia :  

 

Uznesenie č. 1/2017 

Na návrh predsedníčky  správna rada bez pozmeňujúcich návrhov  

  s c h v á l i l a   program  zasadnutia Správnej rady AU   uskutočneného 5. 4. 2017. 

Výsledok hlasovania o uznesení č. 1/2017:   

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

 

Uznesenie č. 2/2017 

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 30. 6. 2016. 

Výsledok hlasovania o uznesení č. 2 /2017:    

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

 

Uznesenie č.  3/2017 

Správna  rada Akadémie umení v Banskej Bystrici  

 -    s ch v a ľ u j e  Rozpočet Akadémie umení v Banskej Bystrici na rok 2017 bez 

pripomienok. 

Výsledok hlasovania o uznesení  č.  3/2017 :  

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

 

Uznesenie č. 4/2017 

Správna  rada Akadémie umení v Banskej Bystrici  

-    b e r i e  n a  v e d o m i e  informáciu o výsledku hospodárenia AU v roku 2016 

Výsledok hlasovania o uznesení  č. 4/2017: 

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

 

Uznesenie č. 5/2017 

Správna  rada Akadémie umení v Banskej Bystrici  

- b e r i e  n a  v e d o m i e    informáciu o priebehu rekonštrukcie kaštieľa Radvanských 



 

Výsledok hlasovania o uznesení č. 5/2017:    

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

 

Uznesenie č. 6/2017 

Správna  rada Akadémie umení v Banskej Bystrici v súlade s  § 41 ods. 2 zákona č. 131/2002 

Z. z. o vysokých školách 

 -    b e r i e   n a   v e d o m i e    aktualizáciu dlhodobého zámeru AU na obdobie rokov 2015 

                                                      - 2020 

Výsledok hlasovania o uznesení  č. 6/2017    

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

 

Uznesenie č. 7/2017 

Správna  rada Akadémie umení v Banskej Bystrici v súlade s  § 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 za rok 2016. 

Výsledok hlasovania o uznesení  č. 7/2017   

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

 

Uznesenie č. 8/2017 

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici podľa § 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 prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtechovi Didimu,  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 dosiahnuté v hospodárení Akadémie umení 

v Banskej Bystrici, ktorých výsledkom je kladný hospodársky výsledok za rok 2016.  

 Výsledok hlasovania o uznesení  č. 8/2017 :  

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

 

 

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici na zasadnutí  20. novembra 2017  prijala 

rozhodnutia: 

 

Uznesenie č. 9/2017 

Na návrh predsedníčky  správna rada bez pozmeňujúcich návrhov  

  s c h v á l i l a   program  zasadnutia Správnej rady AU   uskutočneného 20. 11. 2017. 

Výsledok hlasovania o uznesení č. 9/2017:   

 za  10  členov, proti  0  členov,  zdržalo sa  0 členov 

 

Uznesenie č. 10/2017 

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 5. 4. 2017. 

Výsledok hlasovania o uznesení č. 10 /2017:    

za  10   členov, proti   0  členov,  zdržalo sa  0  členov 

 

Uznesenie č.  11/2017 

Správna  rada Akadémie umení v Banskej Bystrici  



 

 -    b e r i e  n a  v e d o m i e  Správu o hospodárení AU za rok 2016 

Výsledok hlasovania o uznesení  č.  11/2017 :  

za  10   členov, proti  0 členov, zdržalo sa  0  členov 

 

Uznesenie č. 12/2017 

Správna  rada Akadémie umení v Banskej Bystrici  

-    b e r i e  n a  v e d o m i e  Správu o činnosti AU za rok 2016 

Výsledok hlasovania o uznesení  č. 12/2017: 

 za  10  členov, proti  0  členov, zdržalo sa 0 členov 

 

Uznesenie č. 13/2017 

Správna  rada Akadémie umení v Banskej Bystrici  

- b e r i e  n a  v e d o m i e    informáciu o finančnej situácii AU k 30. 9. 2017 

Výsledok hlasovania o uznesení č. 13/2017:    

za  10  členov, proti  0  členov, zdržalo sa  0 členov 

 

Uznesenie č. 14/2017 

Správna  rada Akadémie umení v Banskej Bystrici  

- s ch v a ľ u j e    Plán práce SR na rok 2018 

Výsledok hlasovania o uznesení č. 14/2017:    

za  10  členov, proti  0  členov, zdržalo sa  0 členov 

 

 

   ÚČASŤ  NA  ZASADNUTIACH  SPRÁVNEJ  RADY 
 

Meno člena SR AU  Účasť na zasadnutiach dňa 

5. 4. 2017 20. 11. 2017 

doc. Ing. Mária Seková, PhD. prítomná prítomná 

Tibor Šramčík ospravedlnený ospravedlnený 

MUDr. Ján Nosko ospravedlnený prítomný 

PhDr. Rudolf Hromada prítomný prítomný 

prof. MUDr. Svetozár 

Dluholucký,CSc. 

prítomný prítomný 

JUDr. Jana Laššáková ospravedlnená ospravedlnená 

Ing. Janka Raffajová - prítomná 

Ing. Marek Planieta prítomný prítomný 

Ing. Janka Benčová prítomná ospravedlnená 

Juraj Turčan prítomný prítomný 

Ing. Dominik Belko prítomný prítomný 

Mgr. Peter Maculák ospravedlnený ospravedlnený 

Ing. Danica Šimková prítomná prítomná 

Bc. Peter Magurský prítomný prítomný 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.    ZÁVER 
 

 

Správa o činnosti správnej rady akadémie za obdobie od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017 

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 za rok 2017 bola prerokovaná na zasadnutí správnej 

rady dňa  12. 6. 2018. 

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/

