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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“) za rok 2018 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, 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 2018 nastali nasledovné zmeny v zložení správnej rady
V septembri 2018 skončilo v správnej rade členstvo prof. MUDr. Svetozárovi Dluholuckému,
CSc. a v novembri 2018 skončilo členstvo Ing. Marekovi Planietovi. Tým vznikli dve voľné
miesta v správnej rade z nominácie ministra. Rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici
zaslal návrh MŠVaŠ SR o doplnenie členov do správnej rady. Správna rada však v roku 2018
doplnená nebola a noví členovia neboli nominovaní.
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2. ZLOŽENIE SPRÁVNEJ RADY v roku 2018
Členovia SR AU

Funkcia v SR AU

Nominovaní

Ing. Janka BENČOVÁ

členka

ministrom školstva SR
vymenovaná č. 2013-6339/17266:2-sekr.

Ing. Dominik BELKO

člen

šesťročné

prof. MUDr. Svetozár DLUHOLUCKÝ, CSc.

člen

rektorom AU
vymenovaný č. 2014-11653/39997:2:sekr.
ministrom školstva SR
vymenovaný č. CD-2006-3181/6619-1:sekr.

PhDr. Rudolf HROMADA

člen

šesťročné

Ing. Ján LUNTER

člen

Mgr. Jozef MACULÁK

člen

rektorom AU
vymenovaný č. č. 2016-13178/38695:6-sekr.
rektorom AU
vymenovaný č. 2018/9921:2-15A0
ministrom školstva SR
vymenovaný č. 2016-13178/46826:9-sekr.

Bc. Peter MAGURSKÝ

člen

študentskou časťou akademického senátu
vymenovaný č. 2017-3271/10064:2-sekr.

dvojročné

MUDr. Ján NOSKO

člen

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

šesťročné

podpredseda

ministrom školstva SR
vymenovaný : 2012-7055/49529-5:sekr.

šesťročné

.

Ing. Marek PLANIETA
Ing. Janka RAFFAJOVÁ

členka

doc. Ing. Mária SEKOVÁ, PhD.

predsedníčka

Ing. Danica ŠIMKOVÁ

členka

Tibor ŠRAMČÍK

člen

Juraj TURČAN

člen

Funkčné obdobie
šesťročné /10.5.2007 – 9.5.2013/
/10. 5. 2013 – 9. 5. 2019/
/28. 8. 2014 – 27. 8. 2020/
šesťročné /7.3.2006 – 6.3.2012/
/19. 9. 2012 – 18. 9. 2018/
/21. 9.2016 – 20. 9. 2022/
Šesťročné
/12. 7. 2018 – 11. 7. 2024/
šesťročné
/11. 11. 2016 – 10. 11. 2022/
/10. 3. 2017 – 9. 3. 2019/
/12. 2. 2015 – 11. 2. 2021/
/7. 11. 2012 – 6. 11. 2018/

rektorom AU
vymenovaná č . 2017-3271/38891:4-sekr.
ministrom školstva SR
vymenovaná č. 2013-6339/17266:2-sekr.

šesťročné

zamestnaneckou časťou akademického senátu
vymenovaná č. č. 2016-13178/50555:10-sekr.

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

ministrom školstva SR
vymenovaný č. 2013-6339/17266:2-sekr.

šesťročné

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

/22. 8. 2017 – 21. 8. 2023/
šesťročné /10.5.2007 – 9.5.2013/
/10. 5. 2013 – 9. 5. 2019/

/10. 5. 2013 – 9. 5. 2019/
Šesťročné
/22. 8. 2017 – 21. 8. 2023/

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
12. júna 2018
06. novembra 2018

Spôsob zasadnutia
riadne zasadnutie
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 12. júna 2018
Dňa 12. 6. 2018 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 12. júna 2018
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesení a odporúčaní SR AU z 20. 11. 2017
3. Rozpočet AU BB na rok 2018
(predkladá: prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi - rektor AU )

4. Výročná správa o hospodárení AU BB za rok 2017
(informuje: prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi - rektor AU )

5. Výročná správa o činnosti AU BB za rok 2017
(informuje: prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi - rektor AU )

6. Správa o činnosti správnej rady za rok 2017
(predkladá: doc. Ing. Mária Seková, PhD. – predsedníčka SR)
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
Prítomných: 8 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.
Na júnovom zasadnutí správnej rady akadémie kvestorka AU Ing. Petra Virágová
informovala o tvorbe rozpočtu AU na rok 2018. Pri rozpise dotácie na rok 2018 sa
postupovalo podľa metodiky Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR. Oproti
predchádzajúcemu roku sa v nej vyskytli zmeny. V prospech umeleckých škôl sa zvýšila váha
zohľadňovania umeleckej činnosti v podprograme 07711 z 0,75 % na 1,20 % na úkor

publikačnej činnosti. Takisto sa v rámci tohto podprogramu zmenili koeficienty odborov
a zvýšila sa váha doktorandov. V podprograme 0771201 nedošlo k zmenám, ktoré by
ovplyvnili rozpis dotácie na úrovni Akadémie umení.
Súčasťou dotácie pre rok 2018 bol aj objem finančných prostriedkov na valorizáciu miezd
pedagogických zamestnancov na 8 mesiacov. Tieto sa nerozpisovali podľa výkonu, ale podľa
stavu zamestnancov k 30. 6. 2017. Takýmto istým kľúčom boli pri návrhu rozpise na úrovni
Akadémie umení rozpísané na fakulty.
Ing. Petra Virágová – kvestorka AU informovala o hospodárení AU za rok 2017. 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 2017 a bola schválená Akademickým senátom 24. 5. 2018.
Náklady v roku 2017 poklesli oproti predchádzajúcemu obdobiu a ich výška dosiahla viac ako
4,5 mil. €. Najväčší podiel na nich majú mzdové náklady a na ne naviazané odvody do
poistných fondov. Tie vzrástli o viac ako 154 tis. €, hlavne z dôvodu valorizácie miezd
zamestnancov. Takisto sme zaznamenali nárast u ostatných nákladov o viac ako 29 tis. €, tiež
z dôvodu valorizácie miezd výskumných a vývojových zamestnancov, podľa ktorých sú
vyplácané štipendiá doktorandov, ktoré sú účtované na tejto nákladovej položke.
Ing. Danica Šimková informovala o VS o činnosti AU za rok 2017. Štruktúra výročnej
správy o činnosti AU BB za rok 2017 bola záväzná pre všetky VVŠ. Pri spracovávaní
výročnej správy o činnosti AU BB za príslušný kalendárny rok sme vychádzali z výročných
správ o činnosti jednotlivých fakúlt AU. V rámci analýzy hlavných oblastí pôsobenia v oblasti
vzdelávania AU BB zaznamenala 9,8 % nárast počtu študentov. Fakulta múzických umení
AU inovovala obsah vzdelávania š. p. vokálna interpretácia a po súhlase Akreditačnej
komisie v roku 2017 otvorila nový modul – muzikálový spev, čím zvýšila atraktívnosť
vzdelávania v oblasti hudobného umenia. Na štúdium na AU BB bolo k 31.10.2017
zapísaných 563 študentov: z toho 211 na FVU, 211 na FMU, 141 na FDU. V uplynulom
akademickom roku štúdium na AU BB úspešne ukončilo 173 absolventov. Na úrade práce
mala AU BB k 31.12.2017 evidovaných 14 absolventov, čo je oproti predchádzajúcemu roku
pokles o 4 absolventov. Hlavným indikátorom kvality vzdelávania je každoročne verejná
prezentácia dosiahnutých výsledkov študentov - v roku 2017 dosiahli študenti jednotlivých
fakúlt AU BB kvantitatívny nárast počtu úspechov a ocenení získaných na súťažiach na
národnej ale aj medzinárodnej úrovni.
3.2 Zasadnutie Správnej rady Akadémie umení dňa 06. novembra 2018
Dňa 06. novembra 2018 o 10:00 hod. sa uskutočnilo 2. riadne zasadnutie správnej rady
akadémie v rokovacej miestnosti SZU v Radvani. 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 a doc. Mgr. art.
Matúš Oľha, PhD. – prorektor AU pre rozvoj.
Prítomných: 9 členov
Zasadnutie sa riadilo programom, ktorý bol jednomyseľne schválený. Správna rada bola
uznášaniaschopná.
Program zasadnutia Správnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici 06. novembra 2018
1. Prehliadka objektu kaštieľa Radvanských
2. Otvorenie zasadnutia

3. Kontrola plnenia uznesení a odporúčaní SR AU z 12. 6. 2018
4. Finančná situácia AU k 30. 9. 2018
(predkladá: prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi - rektor AU )
5. Plán práce SR AU na rok 2019
(predkladá: doc. Ing. Mária Seková, PhD. – predsedníčka správnej rady )
6. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
Na novembrovom zasadnutí sa správna rada a pozvaní hostia stretli pri objekte kaštieľa Radvanských,
aby urobili obhliadku rekonštruovaných priestorov kaštieľa a oboznámili sa s postupom prác. Po
obhliadke pokračovala v rokovaní v priestoroch SZU v Radvani. Podpredseda správnej rady osobitne
na rokovaní privítal nového člena Ing. Jána Luntera – predsedu VÚC Banská Bystrica.
Rektor AU poveril kvestorku AU Ing. Petra Virágovú oboznámením členov správnej rady s finančnou
situáciou AU k 30. 9. 2019. Informácia o finančnej situácii pozostávala z čerpania rozpočtu k 30. 9.
2018.

K 30. 9. 2018 majú na dotačnom účte strediská rektorát a fakulta výtvarných umení prebytok
a fakulta múzických a dramatických umení deficit. Tieto deficity sú k 30. 9. 2018 stále
kompenzované prebytkami uvedených stredísk z predchádzajúcich rokov.
Najväčší prebytok sa eviduje na rektoráte a jeho výška bez zostatku predchádzajúceho roka je
viac ako 106 tis. €. Je to aj v dôsledku viazania rezervy rektora, ktorá bola v návrhu rozpočtu
schválená vo výške 150 tis. €. Z tejto sumy boli uvoľnené finančné prostriedky len
v minimálnych výškach do celkovej sumy necelých 14 tis. €.
V roku 2018 bola AU bola poskytnutá kapitálová dotácia na opravy a údržbu 14 ks
sprchových kútov a 6 ks podláh na študentskom domove vo výške 30 000 €. Táto bola v plnej
výške vyčerpaná v roku 2018. Doklady o použití pridelenej dotácie boli zaslané na
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Zároveň sa v tomto roku uskutočnila aj oprava strechy na ul. Jána Kollára 22. Dotácia na ňu
bola AU pridelená dodatkom k dotačnej zmluve na konci roku 2017. Vzhľadom na charakter
prác sa realizácia posunula na obdobie júl – september 2018. V súčasnosti je už aj táto
investičná akcia ukončená.

4. ODPORÚČANIA SPRÁVNEJ RADY
Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici na svojom zasadnutí 12. júna 2018
odporúča rektorovi AU BB riešiť starostlivosť o park kaštieľa Radvanských s mestom
Banská Bystrica.
odporúča rektorovi AU BB zorganizovať mimoriadne zasadnutie správnej rady ako
kontrolný deň v kaštieli Radvanských s prizvaním odborníkov.
Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici na svojom zasadnutí 06. novembra 2018
-

neprijala žiadne odporúčania

5. SÚPIS PRIJATÝCH ROZHODNUTÍ SPRÁVNEJ RADY

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici na zasadnutí 12. júna 2018 prijala
rozhodnutia
Uznesenie č. 1/2018
Na návrh predsedníčky správna rada bez pozmeňujúcich návrhov
s c h v á l i l a program zasadnutia Správnej rady AU uskutočneného 12. 6. 2018.
Výsledok hlasovania o uznesení č. 1/2018:
za 8 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov
Uznesenie č. 2/2018
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 20. 11. 2017.
Výsledok hlasovania o uznesení č. 2/2018:
za 8 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov
Uznesenie č. 3/2018
Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici
s ch v a ľ u j e Rozpočet Akadémie umení v Banskej Bystrici na rok 2018 bez
pripomienok.
Výsledok hlasovania o uznesení č. 3/2018 :
za 8 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov
Uznesenie č. 4/2018
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 2017.
Výsledok hlasovania o uznesení č. 4/2018:
za 8 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov.
Uznesenie č. 5/2018
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 2017.
Výsledok hlasovania o uznesení č. 5/2018:
za 8 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov.
Uznesenie č. 6/2018
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 2017.
- o d p o r ú č a zverejniť na webovom sídle AU.
Výsledok hlasovania o uznesení č. 6/2018
za 8 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov.
Uznesenie č. 7/2018
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 prof. PaedDr. MgA et. Mgr. art. 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 AU.
Výsledok hlasovania o uznesení č. 7/2018 :
za 8 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov
Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici na zasadnutí 06. novembra 2018 prijala
rozhodnutia
Uznesenie č. 2 - 1/2018
Na návrh podpredsedu správna rada bez pozmeňujúcich návrhov
s c h v á l i l a program zasadnutia Správnej rady AU uskutočneného 6. 11. 2018.
Výsledok hlasovania o uznesení č. 2 - 1/2018:
za 9 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov
Uznesenie č. 2 - 2/2018
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 12. 6. 2018.
Výsledok hlasovania o uznesení č. 2 - 2/2018:
za 9 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov
Uznesenie č. 2 - 3/2018
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 BB v roku 2018
Výsledok hlasovania o uznesení č. 2 - 3/2018:
za 9 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov
Uznesenie č. 2 - 4/2018
Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici
- s ch v a ľ u j e Plán práce SR AU na rok 2019
Výsledok hlasovania o uznesení č. 2 - 4/2018:
za 9 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov

ÚČASŤ NA ZASADNUTIACH SPRÁVNEJ RADY
Meno člena SR AU

Účasť na zasadnutiach dňa
12. 6. 2018
6. 11. 2018
prítomná
ospravedlnená
doc. Ing. Mária Seková, PhD.
ospravedlnený
ospravedlnený
Tibor Šramčík
ospravedlnený
prítomný
MUDr. Ján Nosko
prítomný
prítomný
PhDr. Rudolf Hromada
ospravedlnený
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, prítomný
CSc.
ospravedlnený
prítomný
Ing. Ján Lunter
prítomná
prítomná
Ing. Janka Raffajová

Ing. Marek Planieta
Ing. Janka Benčová
Juraj Turčan
Ing. Dominik Belko
Mgr. Peter Maculák
Ing. Danica Šimková
Bc. Peter Magurský

ospravedlnený
ospravedlnená
prítomný
prítomný
ospravedlnený
prítomná
prítomný

prítomný
prítomná
prítomný
prítomný
ospravedlnený
prítomná
ospravedlnený

6. ZÁVER
Správa o činnosti správnej rady akadémie za obdobie od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
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 2018 bola prerokovaná na zasadnutí správnej
rady dňa 11. 9. 2019.
Elektronická podoba : www.aku.sk
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