
                                                                                                                                                

SPRÁVA  O  ČINNOSTI 
     SPRÁVNEJ  RADY 

AKADÉMIE  UMENÍ V  BANSKEJ BYSTRICI  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKADÉMIA UMENÍ 
V  BANSKEJ  BYSTRICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ZA ROK 2019 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marec 2020 

 

 
 

 



2 

 

 

 

OBSAH 

 

Obsah..................................................................................................................................2 

 

1. Základné údaje o správnej rade.......................................................................................3 

 

1. 2 Zmeny v zložení správnej rady.........................................................................4 

 

2. Zloženie členov správnej rady v roku 2019.....................................................................5 

 

3. Zasadnutia správnej rady..............................................................................................5-7 

 

4. Odporúčania správnej rady...............................................................................................7 

 

5. Súpis prijatých uznesení správnej rady.........................................................................7-9 

 

6. Záver.................................................................................................................................9 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

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 2019 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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    1.2 V priebehu roka 2019 nastali nasledovné zmeny v zložení správnej rady  

 

V marci 2019 skončilo v správnej rade členstvo Bc. Petrovi Magurskému, ktorý bol 

navrhnutý na vymenovanie študentskou časťou akademického senátu, v máji 2019 skončilo 

členstvo doc. Ing. Márii Sekovej, PhD., Ing. Janke Benčovej a Tiborovi Šramčíkovi, ktorí boli 

nominovaní ministrom MŠVVaŠ SR. Tým vzniklo jedno voľné miesto študentskej časti 

akademického senátu a tri voľné miesta z nominácie ministerky MŠVVaŠ SR. Rektor 

Akadémie umení v Banskej Bystrici zaslal na ministerstvo návrh na doplnenie členov 

správnej rady. Do správnej rady bola v roku 2019 nominovaná Timea Mináriková – 

študentská časť AS AU (č. 2019/10936:2-A1110), Mgr. Nadežda Babiaková – nominovaná 

ministerkou MŠVVaŠ SR (č.2019/11260:9-A1110), prof. PhDr. Karol Horák, CSc. - 

nominovaný ministerkou MŠVVaŠ SR (č.2019/11260:6-A1110), PhDr. Jaroslav Rezník - 

nominovaný ministerkou MŠVVaŠ SR (č. 2019/11260:7-A1110), Mgr. Anna Miklovičová - 

nominovaná ministerkou MŠVVaŠ SR (č. 2019/11260:8-A1110). Jedno miesto z monimácie 

ministerky ostalo neobsadené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                

2. ZLOŽENIE ČLENOV SPRÁVNEJ RADY V ROKU 2019  
 

Predseda: doc. Ing. Mária Seková, PhD. (do 9. 5. 2019) 

  Mgr. Nadežda Babiaková (od 2. 7. 2019) 

  (menovaná ministrom po vyjadrení rektora) 

 

Podpredseda: Juraj Turčan  

  (menovaný ministrom po vyjadrení rektora) 

Členovia: 

Menovaní ministrom po vyjadrení rektora AU: 

Ing. Janka Benčová (do 9. 5. 2019) 

Tibor Šramčík (do 9. 5. 2019) 

Prof. PhDr. Karol Horák, CSc. (od 2. 7. 2019) 

Mgr. Jozef Maculák  

Mgr. Anna Miklovičová (od 2. 7. 2019) 

PhDr. Jaroslav Rezník (od 2. 7. 2020) 

 

Menovaní ministrom na návrh rektora AU so súhlasom Akademického senátu AU: 

  Ing. Dominik Belko 

  PhDr. Rudolf Hromada 

  Ing. Ján Lunter 

  MUDr. Ján Nosko 

  Ing. Janka Raffajová 

   

Menovaná ministrom na návrh zamestnaneckej časti Akademického senátu AU: 

  Ing. Danica Šimková 

  

Menovaná ministrom na návrh študentskej časti Akademického senátu AU: 

  Timea Mináriková 

 

Tajomníčka: Bc. Jana Majerová 

 

 

3.      ZASADNUTIA  SPRÁVNEJ  RADY 
 

      Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici v roku 2019 zasadala jedenkrát 11.9. 

2019. V súlade s § 41 zákona číslo 131/2002 Z. z. ods. 2 o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa členovia správnej rady 

vyjadrovali k aktuálnym témam a dokumentom univerzity, schválili rozpočet akadémie, 

Správu o hospodárení a Správu o činnosti akadémie za rok 2018, ako aj predložené materiály 

rektorom univerzity. 

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

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

 
Zasadnutie Správnej rady Akadémie umení dňa 11. septembra 2019 

 

Dňa 11. 9. 2019 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, doc. Ing. Mária Seková, PhD., Ing. Marek Planieta, doc. Mgr. art. 

Matúš Oľha, PhD. 

 

Program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba predsedu a podpredsedu SR AU 

3. Kontrola plnenia uznesení a odporúčaní SR AU zo 6. 11. 2018 

4. Rozpočet AU na rok 2019 
(predkladá: prof. PaedDr. MgA et Mgr. Vojtech Didi -  rektor AU )  

5. Správa o hospodárení AU za rok 2018 
(predkladá: prof. PaedDr. MgA et Mgr. Vojtech Didi -  rektor AU )  

6. Výročná správa o činnosti AU za rok 2018 

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

7. Správa o činnosti správnej rady za rok 2018 

 8.   Rôzne 

      9.   Záver 

 

Prítomných: 10 členov 

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

bola uznášaniaschopná. 

Ing. Danica Šimková  otvorila  riadne zasadnutie správnej rady, privítala prítomných členov, 

hostí a zvlášť nových členov nominovaných MŠVVaŠ SR. Zasadnutie sa konalo v roku 2019 

jedenkrát z dôvodu dopĺňania členov správnej rady. Na zasadnutí predsedajúca informovala 

o ukončení členstva doc. Ing. Márie Sekovej, PhD., Ing. Mareka Planietu, Tibora Šramčíka, 

Ing. Janky Benčovej, prof. MUDr. Svetozára Dluholuckého, CSc.. V súlade so Štatútom 

správnej rady čl. 5 sa uskutočnila voľba predsedu a podpredsedu za účasti  prítomných 10 

členov správnej rady, teda bola splnená podmienka pre uskutočnenie voľby. V tajnom 

hlasovaní bola za predsedníčku SR zvolená Mgr. Nadežda Babiaková a za podpredsedu Juraj 

Turčan. Po voľbe sa slova ujala nová predsedníčka a viedla ďalej zasadnutie SR. 

Ing. Petra Virágová – kvestorka AU informovala o tvorbe rozpočtu AU na rok 2019. 

Rozpočet AU na rok 2019 bol prerokovaný ekonomickou komisiou, v kolégiu rektora a 

schválený akademickým senátom. 

Ing. Petra Virágová informovala o spôsobe rozpisu dotácie na rok 2019. Oproti 

predchádzajúcemu roku sa zmenili hodnoty koeficientu odboru a zmenila sa váha pridelených 

financií na performatívne a vizuálne umenie. V roku 2018 bolo 60% performatívne a 40 % 

vizuálne. V roku 2019 je pomer 50% performatívne a 50% vizuálne.  

Ing. Petra Virágová informovala o Správe o hospodárení AU za rok 2018. 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 a bola schválená Akademickým senátom.  

Štruktúru výročnej správy o hospodárení predpisuje každoročne Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR. Má svoju textovú a tabuľkovú časť. Tabuľková časť po vyplnení bola 

skontrolovaná zamestnancami ministerstva. Po ich odsúhlasení sa písala textová časť. Táto 

pozostáva z úvodu, ročnej účtovnej závierky – súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky 

k účtovnej závierke, analýzy výnosov a nákladov, vývoja fondov, rekapitulácie zúčtovania so 

štátnym rozpočtom  a záverom. Pridelená bola účelová dotácia vo výške 30 tis. € na opravy 

a údržbu na študentskom domove. V rámci rozvojových projektov z ministerstva školstva 

získala Fakulta múzických umení dotáciu na nákup hudobných nástrojov takmer 300 tis. €. 

Ing. Danica Šimková – zostavovateľka Výročnej správy o činnosti AU za rok 2018 

informovala o jej obsahu. Štruktúra výročnej  správy o činnosti AU BB za rok 2018 bola 



 

záväzná pre všetky VVŠ. Pri spracovávaní výročnej správy o činnosti AU BB za príslušný 

kalendárny rok sa vychádzalo z výročných správ o činnosti jednotlivých fakúlt AU. V rámci 

analýzy hlavných oblastí pôsobenia v oblasti vzdelávania AU BB zaznamenala 3,4 % 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 31.10.2018 zapísaných 582 študentov: z toho 209 na FVU, 228 na 

FMU, 145 na FDU. V uplynulom akademickom roku štúdium na AU BB úspešne ukončilo 

182 absolventov. Na úrade práce mala AU BB k 31.12.2018 evidovaných 7 absolventov, čo je 

oproti predchádzajúcemu roku pokles o 7 absolventov.  

Mgr. Nadežda Babiaková – predsedníčka správnej rady predložila na prerokovanie Správu 

o činnosti správnej rady za rok 2018. Správa bola vypracovaná podľa metodiky a obsahuje 

základné informácie o činnosti správnej rady a bude zverejnená na webovom sídle univerzity. 

Tiež predložila členom správnej rady plán práce na rok 2020. 

K prerokovávaným dokumentom bola vedená rozprava. 

 

 

4.   ODPORÚČANIA   SPRÁVNEJ   RADY 
  

Správna rada  Akadémie  umení   v Banskej  Bystrici  na svojom zasadnutí   11. 9. 2019 

 

-        odporúča rektorovi, aby pokračoval v úsilí o zmenu systému vo financovaní 

umeleckých vysokých škôl.  

 

5. SÚPIS  PRIJATÝCH ROZHODNUTÍ  SPRÁVNEJ RADY 

 
Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici na zasadnutí 11. 9. 2019 prijala rozhodnutia   

 
Uznesenie č. 1 - 1/2019 

Na návrh predsedajúcej správna rada bez pozmeňujúcich návrhov  

  s c h v á l i l a  program zasadnutia Správnej rady AU uskutočneného 11. 9. 2019. 

Výsledok hlasovania o uznesení č. 1 - 1/2019:   

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

 

Uznesenie č. 1 - 2/2019 

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici podľa čl. 5 Štatútu Správnej rady 

Akadémie umení v Banskej Bystrici tajným hlasovaním  

- v o l í   Mgr. Nadeždu Babiakovú za predsedníčku Správnej rady Akadémie umení 

v Banskej Bystrici na šesťročné funkčné obdobie od 11. septembra 2019 do 1. júla 2025. 

Výsledok hlasovania o uznesení č. 1 - 2/2019:   

 za 9 členov, proti 0 členov, zdržal sa 1 člen 

 

Uznesenie č. 1 - 3/2019 

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici podľa čl. 5 Štatútu Správnej rady 

Akadémie umení v Banskej Bystrici tajným hlasovaním  

- v o l í   Juraja Turčana za podpredsedu Správnej rady Akadémie umení v Banskej 

Bystrici na šesťročné funkčné obdobie od 11. septembra 2019 do 21. augusta 2023. 

Výsledok hlasovania o uznesení č. 1 - 3/2019:   

 za 9 členov, proti 0 členov, zdržal sa 1 člen 



 

Uznesenie č. 1 - 4/2019 

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 6. 11. 2018. 

Výsledok hlasovania o uznesení č. 1 - 4/2019:    

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

 

Uznesenie č.  1 - 5/2019 

Správna  rada Akadémie umení v Banskej Bystrici  

 -   s ch v a ľ u j e  Rozpočet Akadémie umení v Banskej Bystrici na rok 2019 bez 

pripomienok. 

Výsledok hlasovania o uznesení  č.  1 - 5/2019:  

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

 

Uznesenie č. 1 - 6/2019 

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 2018. 

Výsledok hlasovania o uznesení  č. 1 - 6/2019: 

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

 

Uznesenie č. 1 - 7/2019 

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 2018. 

Výsledok hlasovania o uznesení č. 1 - 7/2019:    

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

 

Uznesenie č. 1 - 8/2019 

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 2018.  

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

Výsledok hlasovania o uznesení  č. 1- 8/2019    

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

 

Uznesenie č. 1 - 9/2019 

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. 1 - 9/2019:  

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

 

 



 

   ÚČASŤ  NA  ZASADNUTIACH  SPRÁVNEJ  RADY 

 

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici 

                Meno, priezvisko Zasadnutie SR AU Funkčné obdobie v SR AU   

    11.9.2019     

                                Členovia navrhnutí ministerkou (funkčné obdobie šesť rokov) 

1 Mgr. Nadežda Babiaková prítomná 2.7.2019 1.7.2025 prvé  

2 prof. PhDr. Karol Horák, CSc. neprítomný 2.7.2019 1.7.2025 prvé  

3 PhDr. Jaroslav Rezník prítomný 2.7.2019 1.7.2025 prvé  

4 Mgr. Jozef Maculák neprítomný 11.11.2016 10.11.2022 prvé  

5 Mgr. Anna Miklovičová prítomná 2.7.2019 1.7.2025 prvé  

Členovia navrhnutí rektorom (funkčné obdobie šesť rokov)  

6 Ing. Dominik Belko prítomný 28.8.2014 27.8.2020 prvé  

7 PhDr. Rudolf Hromada prítomný 21.9.2016 20.9.2022 prvé  

8 Ing. Ján Lunter neprítomný 12.7.2018 11.7.2024 prvé  

9 MUDr. Ján Nosko prítomný 12.2.2015 11.2.2021 prvé  

10 Ing. Janka Raffajová prítomná 22.8.2017 21.8.2023 prvé  

11 Juraj Turčan prítomný 22.8.2017 21.8.2023 druhé  

Členka navrhnutá študentskou časťou AS AU  

12 Timea Mináriková prítomná 7.5. 2019  6. 5. 2021 prvé  

Členka navrhnutá zamestnaneckou časťou AS AU  

13 Ing. Danica Šimková prítomná  14. 12. 2016  13. 12. 2020 prvé  

 
 

6.    ZÁVER 
 

Správa o činnosti správnej rady akadémie za obdobie od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019 

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. Správna 

rada podporila opatrenia rektora na zabezpečenie efektívneho chodu akadémie. 

 

Správa o činnosti správnej rady akadémie za rok 2019 bola prerokovaná na zasadnutí správnej 

rady dňa 4. 3. 2020. 

Elektronická podoba : www.aku.sk  

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

 

  Mgr. Nadežda Babiaková 

                                                                                               predsedníčka Správnej rady 

                                                                                        Akadémie umení v Banskej Bystrici       
 

http://www.aku.sk/

