
 

SPRÁVNA  RADA   

Akadémie  umení v  Banskej   Bystrici 

Ul. J. Kollára  22, 974 01  Banská Bystrica 

 

 

 

 

Prítomní : Ing. Dominik Belko, PhDr. Rudolf Hromada, Timea Mináriková, Ing. Janka 

Raffajová, MUDr. Ján Nosko, Ing. Danica Šimková, Juraj Turčan, PhDr. Jaroslav Rezník, 

Mgr. Anna Miklovičová, Mgr. Nadežda Babiaková  

                  

Prizvaní :  prof. PaedDr. MgA et Mgr. Vojtech Didi – rektor AU 

                   Ing. Petra Virágová - kvestorka AU, doc. Ing. Mária Seková, PhD., Ing. Marek    

                   Planieta, doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD. 

 

Ospravedlnení: Mgr. Jozef Maculák, prof. PhDr. Karol Horák, CSc., Ing. Ján Lunter 

                           

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 

 

 

Zasadnutie písomne zvolala predsedajúca  správnej rady listom Č. 003/2019 – SRAU zo dňa 26. 

8. 2019. 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. 

 

Zasadnutia sa zúčastnilo 10  členov, t. j. správna rada  bola uznášaniaschopná.  

 

Ad 1) Otvorenie zasadnutia 

Ing. Danica Šimková predsedajúca správnej rady otvorila  riadne zasadnutie správnej rady, 

privítala prítomných členov, prof. PaedDr. MgA et Mgr. Vojtecha Didiho –rektora AU a Ing. 

Petru Virágovú – kvestorku AU. Osobitne privítala nových členov správnej rady 

nominovaných ministerkou školstva Mgr. Nadeždu Babiakovú, Mgr. Annu Miklovičovú, 

Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia  Správnej  rady  Akadémie  umení  v  Banskej  Bystrici 

dňa 11. septembra 2019  o 10:00 hod. 



PhDr. Jaroslava Rezníka a Timeu Minárikovú – navrhnutú študentskou časťou akademického 

senátu. Informovala o ukončení členstva v správnej rade doc. Ing. Márie Sekovej, PhD., Ing. 

Mareka Planietu, Tibora Šramčíka, Ing. Janky Benčovej, prof. MUDr. Svetozára 

Dluholuckého, CSc. Následne dala predsedajúca hlasovať o programe rokovania správnej 

rady. 

 

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 

 

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) Voľba predsedu a podpredsedu správnej rady 

V súlade so Štatútom správnej rady čl. 5 pri  voľbe predsedu a podpredsedu je prítomných 10 

členov správnej rady, teda je splnená podmienka pre uskutočnenie voľby. Funkčne najstarší 

člen správnej rady Juraj Turčan vylosoval troch členov volebnej komisie. Predseda Ing. 

Dominik Belko, členovia Mgr. Anna Miklovičová a MUDr. Ján Nosko. Predsedajúca využila 

možnosť podania návrhu na predsedu a navrhla za predsedníčku Mgr. Nadeždu Babiakovú. 

Keďže iný návrh nebol podaný, Mgr. Nadežda Babiaková návrh prijala. Po rozdaní 

hlasovacích lístkov volebnou komisiou v tajnom hlasovaní bola zvolená za predsedníčku 

správnej rady na nasledujúce šesťročné funkčné obdobie. 

 

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 10. septembra 

2025. 

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

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

 

Predsedajúca Ing. Danica Šimková zablahoželala Mgr. Nadežde Babiakovej k zvoleniu do 

funkcie predsedníčky SR AU a odovzdala jej slovo. Mgr. Nadežda Babiaková sa ujala svojej 

funkcie a prevzala vedenie zasadnutia správnej rady. 

Voľba podpredsedu správnej rady 

Volebná komisia rozdala hlasovacie lístky na voľbu podpredsedu. Predsedajúca správnej rady 

vyzvala členov, aby podali návrhy na podpredsedu správnej rady. Ing. Danica Šimková 

podala návrh na podpredsedu správnej rady Juraja Turčana. Juraj Turčan návrh prijal a keďže 

neboli podané iné návrhy, v tajnom hlasovaní bol za podpredsedu zvolený Juraj Turčan. 

 

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 10. septembra 2025. 

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



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

 

Predsedníčka správnej rady Mgr. Nadežda Babiaková zablahoželala Jurajovi Turčanovi 

k zvoleniu za podpredsedu. 

Ing. Danica Šimková odovzdala slovo novozvolenej predsedníčke Mgr. Nadežde Babiakovej, 

ktorá sa ujala svojej funkcie a uviedla ďalší bod zasadania správnej rady. 

 

Ad 3) Kontrola plnenia uznesení a odporúčaní správnej rady z 6. 11. 2018 

 

Po prerokovaní bodu č. 2 predsedníčka správnej rady predniesla návrh na uznesenie : 

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 

 

 

Ad 4)   Rozpočet Akadémie umení v Banskej Bystrici na rok 2019 

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

Rektor poveril Ing. Virágovú, aby 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.  

V podprograme 07711 sa rozpisovalo na AU 3 031 427 €. Najprv sa z tohto balíka vyčlenila 

potreba pre centrálne hradené náklady a zvyšok bol prerozdelený podľa platnej metodiky, t.z. 

85% podľa počtu študentov a 15% podľa akreditácie, projektovej úspešnosti, doktorandov, 

publikačnej a umeleckej činnosti. 

V podprograme 0771201 sa rozpisujú financie iba podľa akreditácie, projektovej úspešnosti, 

doktorandov, publikačnej a umeleckej činnosti. 

Z obidvoch podprogramov sa vyčlenila finančná čiastka na rezervu rektora v celkovej výške 

150 tis. €. 

Sociálne štipendiá sa na fakulty nerozdeľovali, sú vyplácané podľa potreby a v priebehu roka 

sa ich objem mení. 

Motivačné štipendiá sa prerozdelili, po vyčlenení finančnej čiastky 10% pre rektora ( na cenu  

rektora ), na fakulty podľa počtu študentov. 

Príspevok na kultúru sa takisto rozdelil na fakulty podľa počtu študentov. 

Následne po schválení rozpisu dotácie sa zostavil rozpočet výnosov a nákladov. Do úvahy na 

strane výnosov sa brala pridelená dotácia z ministerstva školstva, ostatné príjmy boli 

rozpočtované podľa predchádzajúcich období, takisto ako aj náklady. Na strane nákladov 

došlo k navýšeniu položky na mzdy a odvody do poistných fondov, a to z dôvodu valorizácie 

miezd nepedagogických zamestnancov od 1.9.2019. Naopak poklesli opravy a udržiavanie 

nakoľko v minuloročných bola započítaná aj rekonštrukcia na študentskom domove, ktorá 

bola ukončená. 

V rozprave k tomuto bodu vystúpili: prof. PaedDr. MgA et Mgr. Vojtech Didi, MUDr. Ján 

Nosko, Mgr. Nadežda Babiaková 

 



Po prerokovaní bodu č. 4 predsedníčka správnej rady predniesla návrh na uznesenie : 

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 

 

 

Ad 5) Správa o hospodárení Akadémie umení v Banskej Bystrici za rok 2018 

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

Rektor poveril Ing. Virágovú, aby 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. 

V roku 2018 dosiahla Akadémia umení zisk vo výške 79 091,11 € - v hlavnej činnosti viac 

ako 67 tis a v podnikateľskej viac ako 11 tis. €. 

Celkovo dosiahli výnosy výšku 4 902 582,67 €. Dotácie zo štátneho rozpočtu vzrástli oproti 

predchádzajúcemu roku o viac ako 2 mil. € vzhľadom na to, že v roku 2018 prijala AU 

dotáciu z ministerstva na rekonštrukciu kaštieľa Radvanských vo výške 2 mil. €. Takisto bola 

pridelená 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. €. 

V hlavnej činnosti tvoria výnosy z dotácií viac ako 95  % všetkých výnosov. V podnikateľskej 

činnosti sa výnosy oproti roku 2017 výrazne nezmenili. Tu sa jedná o príjmy na študentskom 

domove v rámci poskytovania ubytovania hlavne počas letných prázdnin, poplatky za 

doplňujúce pedagogické štúdium a príjmy z nájmu priestorov. 

Náklady takisto ako výnosy vzrástli. V najväčšej miere sa na nich podieľali mzdové náklady, 

ktoré tvorili až 55 % všetkých nákladov. Na ne sú naviazané odvody do poisťovní. Dôvodom 

ich nárastu bola aj valorizácie miezd nepedagogických zamestnancov. Opravy a údržba boli 

o viac ako 35 tis. € vyššie z dôvodu spomínaných opráv na študentskom domove.  Ostatné 

služby vzrástli v dôsledku vyplácania väčšieho objemu finančných prostriedkov na autorské 

honoráre a iné ostatné náklady z dôvodu nárastu objemu vyplácaných doktorandských 

štipendií a nákladmi spojenými s mobilitami v rámci programu ERASMUS+.  

V rozprave k tomuto bodu vystúpili: prof. PaedDr. MgA et Mgr. Vojtech Didi, Ing. Danica 

Šimková 

 

Po prerokovaní tohto návrhu predsedníčka správnej rady predniesla návrh na uznesenie : 

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. 



Ad 6) Výročná správa o činnosti Akadémie umení v Banskej Bystrici za rok 2018 

predkladá: prof. PaedDr. MgA et Mgr. Vojtech Didi, rektor AU 

O obsahu správy referovala zostavovateľka Ing. Danica Šimková. 

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 sme vychádzali 

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.  Hlavným indikátorom kvality vzdelávania je 

každoročne verejná prezentácia dosiahnutých výsledkov študentov - v roku 2018 dosiahli 

študenti jednotlivých fakúlt AU BB kvantitatívny nárast počtu úspechov a ocenení získaných 

na súťažiach na národnej ale aj medzinárodnej úrovni. So vzdelávacou činnosťou je 

systematicky prepojená aj umelecká činnosť. Pravidelnému hodnoteniu úrovne dosiahnutej 

v umeleckej činnosti sa venovala Umelecká a vedecká rada AU 18. mája 2018. Umeleckú 

výkonnosť tvorivých zamestnancov a interných doktorandov  AU v roku 2018 predstavovalo 

celkom 927 výstupov: z toho 563 v kategórii Z (závažné umelecké diela a výkony), 337 

v kategórii Y (menej závažné) a 27 v kategórii X (ostatné). V centrálnom registri 

publikačných prác (CRPČ) evidovala AU 138 publikačných výstupov. V rámci edičnej 

činnosti má FVU v roku 2019 rozpracované dve umelecké monografie. Z projektovej činnosti 

v roku 2018 AU BB získala mimorozpočtové prostriedky vo výške 70 584,- € (výskumné 

projekty) a 20 200,- € (nevýskumné projekty). Výročnú správu o činnosti AU BB za rok 2018 

prerokoval a schválil Akademický senát AU BB 30. mája 2019.  

V rozprave k tomuto bodu vystúpili: Ing. Danica Šimková, Ing. Dominik Belko, MUDr. Ján 

Nosko, PhDr. Jaroslav Rezník, Mgr. Anna Miklovičová 

 

Po prerokovaní bodu č. 6 predsedníčka správnej rady predniesla návrh na uznesenie : 

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. 

 

Ad 6)  Správa o činnosti Správnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici za rok 2018 

           predkladá: doc. Ing. Mária Seková, PhD. 

Po prerokovaní bodu č. 6 predsedníčka správnej rady predniesla návrh na uznesenie: 

 

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. 



 

 

Ad 7) Rôzne 

Odmena rektora za rok 2018 

Po ukončení rozpravy a na základe podaných návrhov k tomuto bodu dala Mgr. Nadežda 

Babiaková hlasovať o uznesení. 

 

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 

 

Mgr. Nadežda Babiaková 

 Predložila členom správnej rady plán práce na rok 2020. Členovia správnej rady 

súhlasili s návrhom plánu práce na rok 2020. 

 V súvislosti s financovaním vysokých škôl sa opýtala, čo sa urobilo v legislatíve, aby 

sa zlepšil život na umeleckých vysokých školách. Rektor informoval, že by si to 

vyžadovalo zmenu v systéme prerozdeľovania financií, čo si však vyžaduje dohodu 

rektorov všetkých vysokých škôl. 

 

Juraj Turčan 

 Vyzval kvestorku akadémie, aby informovala členov správnej rady o postupe prác 

v kaštieli Radvanských, ako aj o budúcom využití priestorov kaštieľa pre jednotlivé 

fakulty a rektorát. 

 

Ing. Danica Šimková 

 Pozvala členov správnej rady na zahájenie akademického roka 2019/2020, ktoré sa 

uskutoční 1. októbra 2019 o 11.00 hod. v Divadelnom štúdiu FDU AU. 

 

MUDr. Ján Nosko 

 V rámci umožnenia prezentácie umeleckých výstupov študentov akadémie 

informoval, že mesto  B. Bystrica má 20 partnerských miest, kde by bolo možné 

zrealizovať prezentáciu školy (pedagógovia a študenti). 

 

PhDr. Jaroslav Rezník 

 Informoval, že umelecká tvorba by sa mohla realizovať aj v priestoroch budovy 

Rozhlasu v Bratislave. Už teraz tam prebieha množstvo umeleckých podujatí. 

 

Odporúčanie 

Správna rada odporúča rektorovi AU, aby pokračoval v úsilí o zmenu systému vo financovaní 

umeleckých vysokých škôl. 

 

 



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 podľa plánu na jar 2020. 

 

 

 

      Mgr. Nadežda Babiaková, v. r. 

                                                                      predsedníčka Správnej rady AU  

     

 

 

 

V Banskej Bystrici 11. 9. 2019 

Zapísala : Bc. Jana Majerová         

Overil: Juraj Turčan 

 

 

 

 


