SPRÁVNA RADA
Akadémie umení v Banskej Bystrici
Ul. J. Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Správnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici
dňa 4. marca 2020 o 10:00 hod.

Prítomní : Ing. Dominik Belko, PhDr. Rudolf Hromada, Timea Mináriková, Ing. Janka
Raffajová, MUDr. Ján Nosko, Ing. Danica Šimková, PhDr. Jaroslav Rezník, Mgr. Nadežda
Babiaková, Juraj Turčan
Prizvaní : prof. PaedDr. MgA et Mgr. Vojtech Didi – dekan FMU
Ing. Petra Virágová - kvestorka AU,
prof. MgA. Ing. Michal Murín, ArtD. – rektor AU
doc. Štefan Balázs, ArtD., akad. maliar – predseda AS AU
Mgr. art. Roman Malatinec – podpredseda BBSK
Ospravedlnení: Mgr. Jozef Maculák, prof. PhDr. Karol Horák, CSc., Mgr. Anna
Miklovičová, Ing. Ján Lunter
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesení a odporúčaní SR AU z 11. 9. 2019
3. Informácia o zmenách po voľbách na funkciu rektora AU
(informuje: Mgr. Nadežda Babiaková – predsedníčka SR AU )

4. Informácia o kaštieli Radvanských
(informuje: Ing. Petra Virágová – kvestorka AU )
5. Informácia o perspektívach a zámeroch rozvoja AU do ďalšieho funkčného obdobia
2020 - 2024
(Informuje: prof. Ing. Michal Murín, ArtD. - rektor AU )

6. Určenie platu rektora
(predkladá: Mgr. Nadežda Babiaková – predsedníčka SR AU)
7. Odmena prof. PaedDr. MgA et Mgr. Vojtech Didi
(predkladá Mgr. Nadežda Babiaková - predsedníčka SR AU)
8. Správa o činnosti SR AU za rok 2019
(predkladá Mgr. Nadežda Babiaková - predsedníčka SR AU)
9. Záver
Zasadnutie písomne zvolala predsedajúca správnej rady listom Č. 001/2020 – SRAU zo dňa 16.
1. 2020. Pozvánka bola adresovaná všetkým členom Správnej rady Akadémie umení
v Banskej Bystrici (ďalej len „správna rada“), rektorovi Akadémie umení v Banskej Bystrici
(ďalej len „AU“), kvestorke AU, predsedovi AS AU.

Zasadnutia sa zúčastnilo 9 členov, t. j. správna rada bola uznášaniaschopná.
Ad 1) Otvorenie zasadnutia
Mgr. Nadežda Babiaková – predsedníčka správnej rady otvorila riadne zasadnutie správnej
rady, privítala prítomných členov, osobitne prof. MgA. Ing. Michala Murína, ArtD., prof.
PaedDr. MgA et Mgr. Vojtecha Didiho – dekana FMU, doc. Mgr. art. Štefana Balázsa, ArtD.,
akad. maliara – predsedu AS AU a Ing. Petru Virágovú – kvestorku AU. Následne dala
predsedajúca hlasovať o programe rokovania správnej rady.
Uznesenie č. 1 - 1/2020
Na návrh predsedajúcej správna rada bez pozmeňujúcich návrhov
s c h v á l i l a program zasadnutia Správnej rady AU uskutočneného 4. 3. 2020.
Výsledok hlasovania o uznesení č. 1 - 1/2020:
za 9 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov
V zmysle Čl. 10 ods. 1 Štatútu správnej rady sa zápisnica zo zasadnutia správnej rady overuje
povereným členom správnej rady. Predsedajúca správnej rady poverila overením zápisu
z prebiehajúceho zasadnutia Juraja Turčana.
Ad 2) Kontrola plnenia uznesení a odporúčaní SR AU z 11. 9. 2019
Uznesenia SR AU z 11. 9. 2019 boli formáĺneho charakteru. Uznesenia boli prerokované
a splnené.
Po prerokovaní bodu č. 2 predsedníčka správnej rady predniesla návrh na uznesenie :
Uznesenie č. 1 - 2/2020
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 11. 9.2019.
Výsledok hlasovania o uznesení č. 1 - 2/2020:
za 9 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov
Ad 3) Informácia o zmenách po voľbách na funkciu rektora AU
Voľby na funkciu rektora AU sa konali 17. 12. 2019. Zvíťazil prof. MgA. Ing. Michal Murin,
ArtD.. Prezidentka SR ho vymenovala za rektora 18. 2. 2020 s účinnosťou od 20. 2. 2020 do
ďalšieho štvorročného funkčného obdobia. Zároveň sa predsedníčka SR AU poďakovala
bývalému rektorovi AU prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtechovi Didimu za odvedenú prácu
pre rozvoj AU. Poďakovanie vyjadrila aj za všetkých spolupracovníkov a zaželala mu veľa
úspechov. K poďakovaniu sa pridal MUDr. Ján Nosko – primátor mesta B. B. aj za doterajšiu
dobrú spoluprácu s mestom. Novému rektorovi AU prof. MgA. Ing. Michalovi Murinovi,
ArtD. členovia správnej rady zaželali vo funkcii rektora veľa úspechov. Pre členov správnej
rady bude cťou spolupracovať a podieľať sa na rozvoji akadémie.
Po prerokovaní bodu č. 3 dala predsedníčka hlasovať o uznesení:
Uznesenie č. 1 - 3/2020
Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici
- b e r i e n a v e d o m i e informáciu o výsledku volieb na funkciu rektora zo dňa 17.
12. 2019.
Výsledok hlasovania o uznesení č. 1 - 3/2020:
za 9 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov

Ad 4) Informácia o kaštieli Radvanských
O pokračovaní prác na rekonštrukcii kaštieľa Radvanských informovala členov SR kvestorka
AU Ing. Petra Virágová a rektor prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. Na základe podaných
informácií nasledovala rozprava.
Rozprava:
MUDr. Ján Nosko
- Rekonštrukciu kaštieľa Radvanských vnímame veľmi pozitívne. Výzva na projekt pre
získanie finančných prostriedkov by mala vyjsť v októbri 2020. Primátor mesta
navrhol rektorovi osobné stretnutie s vedením školy za účelom záchrany tejto
kultúrnej pamiatky.
- Banská Bystrica sa bude uchádzať o titul EURÓPSKE HLAVNÉ MESTO
KULTÚRY. Do komisie EHMK treba nominovať člena z akadémie umení.
prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD.
- Informoval o výsledku prehliadky kaštieľa Radvanských, ktorá sa konala 3. 3. 2020
v rámci kolégia rektora. AU spravuje obrovskú budovu, kde treba zabezpečiť potrebný
tok financií na jej dokončenie.
- S VÚC participuje na projekte literárneho múzea a plánuje spoluprácu rozšíriť.
- Rektor informoval členov správnej rady, že o priebehu prác na kaštieli ako aj
o finančnom krytí boli informovaní členovia akademického senátu na svojom
zasadnutí 27. 2. 2020.
- Bude potrebné zracionalizovať drahý kamerový systém v kaštieli.
Mgr. art. Roman Malatinec
- Pogratuloval prof. MgA. Ing. Michalovi Murinovi, ArtD. k zvoleniu za rektora.
Navrhol rektorovi stretnutie s Ing. Jánom Lunterom – predsedom BBSK po vyjasnení
si pozície s mestom B. B. Aktivitu rekonštrukcie kaštieľa podporuje aj VÚC.
Odporúčanie:
SR AU odporúča rektorovi uskutočniť stretnutia s primátorom mesta B. Bystrica MUDr.
Jánom Noskom a následne s predsedom VÚC Ing. Jánom Lunterom za účelom prerokovania
finančného zabezpečenia rekonštrukcie kaštieľa Radvanských.
Po prerokovaní bodu č. 4 dala predsedníčka hlasovať o uznesení:
Uznesenie č. 1 - 4/2020
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. 1 - 4/2020
za 9 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov
Ad 5) Informácia o perspektívach a zámeroch rozvoja AU do ďalšieho funkčného obdobia
2020 - 2024

Flexibilná, prepojená, otvorená a verejne uznávaná a známa škola.
Všeobecným cieľom AU a zároveň aj rektorovou víziou je dobudovať, optimalizovať,
aktualizovať, prepojiť, zacieliť a systematizovať umelecké vzdelávanie a umelecký výskum
a tvorbu, ktoré zabezpečuje AU a jej tri fakulty. Po 22 ročnej existencii by bolo načase, aby sa
vnútorné prostredie AU zmenilo. Vnútorné prostredie by malo byť nastavené tak, aby záujem
školy prevážil nad osobné záujmy. Zmena toho prostredia my mala byť motivovaná hľadaním
vzájomnej spolupráce a spoločných projektov medzi katedrami ale aj medzi fakultami
navzájom. Želá si, aby AU i napriek svojej veľkosti a veku, sa stala počas 4 rokov v oblasti
umeleckého vzdelávania v slovenskom kontexte významnou a mienkotvornou vysokoškolskú

inštitúciu s medzinárodným presahom so širokou sieťou partnerov na poli VŠ vzdelávania
a umeleckej tvorby. Rektor považuje z pohľadu AU za šťastné, že jeho funkčné obdobie sa
takmer presne kryje s obdobím, kedy AU musí prejsť procesom novej akreditácie. Musí
modifikovať ale aj dotvoriť svoj vlastný vnútorný systém kvality, štandardizovať procesy
v rámci svojho pôsobenia a vytvoriť nové štruktúry, ktoré zavádzajú nové štandardy
(napríklad interné oponovanie študijných programov). Pripraviť a viesť AU v tomto procese
a prijať zodpovednosť za kľúčové rozhodnutia považuje rektor za samozrejmé a za prvoradú
povinnosť.
Rozprava:
prof. PaedDr. MgA et Mgr. Vojtech Didi
- Ponúkol pomoc novému rektorovi. Po štvorročnom funkčnom období zanechal
novému vedeniu vysokú školu univerzitného typu.
- Spolupráca s Konzervatóriom J. L. Belu je v súčasnosti veľmi dobrá a bude
pokračovať. Prepojenie je aj cez našich pedagógov, ktorí tam vyučujú. Exkluzívna je
aj poloha akadémie a konzervatória.
Ing. Janka Raffajová
- Oceňuje záujem a postoj nového rektora k spolupráci s umeleckými inštitúciami akou
je aj Divadlo J.G.T vo Zvolene a očakáva rozšírenie spolupráce (digitálne médiá na
javisku, mapingová scéna.
PhDr. Jaroslav Rezník
- Akadémia umení v Banskej Bystrici na dvere do RTVS otvorené aj v Bratislave. Verí,
že aj RTVS prispeje k tomu, aby akadémia napredovala.
Po prerokovaní bodu č. 5 dala predsedníčka hlasovať o uznesení:
Uznesenie č. 1 - 5/2020
Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici
- b e r i e n a v e d o m i e informáciu rektora AU o perspektívach a zámeroch rozvoja
AU do ďalšieho funkčného obdobia 2020 – 2024.
Výsledok hlasovania o uznesení č. 1 - 5/2020
za 9 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov
Ad 6) Určenie platu rektora
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,
§ 8a § 10 zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov správna rada určuje plat
rektora. Plat rektora prof. MgA. Ing. Michala Murina, ArtD. sa určuje s účinnosťou od 20.
2.2020.
- tarifný plat v sume osobitnej stupnice platovej tarify ustanovenej pre platovú triedu
a platový stupeň, do ktorých je rektor AU zaradený,
- príplatok za riadenie vo výške 42% podielu platovej tarify ,
- osobný príplatok vo výške 100% platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej
triedy, do ktorej je rektor AU zaradený
Funkčný plat bude rektorovi Akadémie umení v Banskej Bystrici vyplácaný v stanovených
termínoch Akadémie umení v Banskej Bystrici.
Rozprava:
Ing. Danica Šimková

-

navrhla rektorovi osobný plat. Kvestorka však členov správnej rady informovala, že
Akadémia umení v Banskej Bystrici nemá túto možnosť ošetrenú v žiadnom
vnútornom predpise.

Po prerokovaní bodu č. 6 dala predsedníčka hlasovať o uznesení:
Uznesenie č. 1 - 6/2020
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. 2020 funkčný plat prof. MgA. Ing. Michala
Murina, ArtD., rektora Akadémie umení v Banskej Bystrici ako súčet :
- tarifného platu v sume osobitnej stupnice platovej tarify ustanovenej pre platovú triedu
a platový stupeň, do ktorých je rektor AU zaradený,
- príplatku za riadenie vo výške 42% podielu platovej tarify ,
- osobného príplatku vo výške 100% platovej tarify najvyššieho platového stupňa
platovej triedy, do ktorej je rektor AU zaradený
Funkčný plat bude rektorovi Akadémie umení v Banskej Bystrici vyplácaný v stanovených
termínoch Akadémie umení v Banskej Bystrici.
Výsledok hlasovania o uznesení č. 1 - 6/2020
za 9 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov

Ad 7) Odmena prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi
Predsedníčka správnej rady predložila návrh na ročnú odmenu pre prof. PaedDr. MgA. et
Mgr. Vojtecha Didiho – bývalého rektora AU.
V rozprave k tomuto bodu vystúpili: Mgr. Nadežda Babiaková, Mgr. art. Roman Malatinec,
PhDr. Jaroslav Rezník, Ing. Dominik Belko
Po ukončení rozpravy a na základe podaných návrhov k tomuto bodu dala predsedníčka
hlasovať o uznesení:
Uznesenie č.1- 7/2020
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,
bývalému rektorovi Akadémie umení v Banskej Bystrici v navrhovanej výške za vysoko
kvalitné riadenie verejnej vysokej školy Akadémie umení v Banskej Bystrici, za dosiahnuté výsledky
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 v roku 2019.

Výsledok hlasovania o uznesení č. 1 - 7/2020
za 9 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov

Ad 8) Správa o činnosti Správnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici za rok 2019
(predkladá: Mgr. Nadežda Babiaková – predsedníčka SR AU)
Správa o činnosti správnej rady bola vypracovaná podľa metodiky a obsahuje základné
informácie o jej činnosti.
Po prerokovaní bodu č. 8 predsedníčka správnej rady predniesla návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 1 - 8/2020
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 2019.
- o d p o r ú č a správu zverejniť na webovom sídle školy
Výsledok hlasovania o uznesení č. 1 - 8/2020
za 9 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov
Ad 9) Rôzne
Ing. Petra Virágová
V prípade znižovania energetickej zaťaženosti je potrebné vpracovať analýzu certifikovanou
firmou, čo by znamenalo vynaloženie finančných prostriedkov. Energetický audit by nás stál
30 000 €.
prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD.
Informoval, že AU podáva prostredníctvom JUDr. Krnáča dovolanie na súd v súdnom spore
s Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania. Dovolanie bude podané v stanovenej lehote.
Ad 8) Záver
Mgr. Nadežda Babiaková – predsedníčka Správnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici
ukončila riadne zasadnutie a poďakovala všetkým prítomným za aktívnu účasť.
Ďalšie zasadnutie správnej rady sa uskutoční po predložení Rozpočtu AU, Správy
o hospodárení AU za rok 2019, Správy o činnosti AU za rok 2019 .

Mgr. Nadežda Babiaková, v. r.
predsedníčka Správnej rady AU

V Banskej Bystrici 4. 3. 2020
Zapísala : Bc. Jana Majerová
Overil: Juraj Turčan

