
 

SPRÁVNA  RADA   

Akadémie  umení v  Banskej   Bystrici 

Ul. J. Kollára  22, 974 01  Banská Bystrica 

 

 

 

 

Prítomní : Ing. Dominik Belko, prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., PhDr. Rudolf 

Hromada, Bc. Peter Magurský, Ing. Janka Raffajová, doc. Ing. Mária Seková, PhD., Ing. 

Danica Šimková, Juraj Turčan 

                  

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

                   Ing. Petra Virágová- kvestorka AU 

  

Ospravedlnení:  Tibor Šramčík, MUDr. Ján Nosko, Ing. Janka Benčová, Ing. Marek   

                           Planieta, Mgr. Jozef Maculák 

                           

Program: 
 

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) 

 7.   Rôzne 

      8.   Diskusia 

      9.   Záver 

 

 

Zasadnutie písomne zvolala predsedníčka  správnej rady doc. Ing. Mária Seková, PhD. listom 

Č. 003/2018 – SRAU zo dňa 28. 5. 2018. 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 8  členov, t. j. správna rada  bola uznášaniaschopná.  

 

Ad 1) Otvorenie zasadnutia 

doc. Ing. Mária Seková, PhD., predsedníčka 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.  

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

dňa 12. júna 2018  o 10:00 hod. 



 

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 

 

V zmysle Čl. 10 ods. 1 Štatútu správnej rady sa zápisnica zo zasadnutia správnej rady overuje 

povereným členom správnej rady. Predsedníčka správnej rady poverila overením zápisu 

z prebiehajúceho zasadnutia Juraja Turčana. 

 

Ad 2) Kontrola plnenia uznesení a odporúčaní správnej rady z 20. 11. 2017 

 

V rozprave k tomuto bodu vystúpila: doc. Ing. Mária Seková, PhD. 

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

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 

 

 

Ad 3)   Rozpočet Akadémie umení v Banskej Bystrici na rok 2018 

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

Rektor poveril Ing. Virágovú , aby informovala o tvorbe rozpočtu AU na rok 2018. 

Rozpočet AU na rok 2018 bol prerokovaný ekonomickou komisiou, v kolégiu rektora a 

schválený akademickým senátom. 

 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. 

Pri rozpise sa ako každý rok zaviazali finančné prostriedky na krytie centrálne hradených 

prevádzkových potrieb vo výške 305 tis. €. Ostatné boli prerozdelené na fakulty.  

Ako aj v predchádzajúcom roku, bola v návrhu z celkového objemu finančných prostriedkov 

vyčlenená rezerva rektora vo výške 150 036 €. 

V rozprave k tomuto bodu vystúpili: doc. Ing. Mária Seková, PhD., prof. MUDr. Svetozár 

Dluholucký, CSc., prof. PaedDr. MgA et Mgr. Vojtech Didi 

 

Po prerokovaní bodu č. 3 predsedníčka správnej rady predniesla návrh na uznesenie : 

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 

 

 

Ad 4) Správa o hospodárení Akadémie umení v Banskej Bystrici za rok 2017 

(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 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.      

Výročná správa o hospodárení bola vypracovaná v štruktúre, ktorú každoročne predpisuje 

ministerstvo školstva. Jej obsahom je ročná účtovná závierka pozostávajúca so súvahy, 

výkazu ziskov a strát, poznámok k účtovnej závierke, rozboru hospodárskeho výsledku, 

analýzy výnosov a nákladov, rekapitulácie zúčtovania so štátnym rozpočtom a záverom. 

Súčasťou je aj tabuľková časť, z ktorej potom vychádza textová.  

V súvahe na strane pasív dominuje neobežný majetok, ktorého hodnota vzrástla oproti 

predchádzajúcemu roku o viac ako 454 tis. €, v dôsledku realizácie rekonštrukcie kaštieľa 

Radvanských. Na strane pasív má podstatný podiel základné imanie takmer 3,5 mil. €.  

Výnosy dosiahli hodnotu viac ako 4,5 mil. €, kde  dominujú dotácie zo štátneho rozpočtu v 

celkovej výške viac ako 4 mil. €. Nasledovali príjmy majúce charakter dotácie poskytnuté 

hlavne v rámci programu Erasmus - 126 tis. € a príjmy z Fondu na podporu umenia v celkovej 

výške15 700€.  

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. Opravy a 

udržiavanie presiahli sumu 18 tis. €, z dôvodu nevyhnutných opráv budov fakulty výtvarných 

umení a stavebných úprav realizovaných na fakulte múzických umení, s cieľom optimalizácie 

a zefektívnenia využívania priestorov na výučbu. Oproti roku 2016 výrazne vzrástli náklady 

na reprezentáciu a išlo hlavne  o výdavky spojené s oslavami 20. výročia založenia Akadémie 

umení v Banskej Bystrici. 

V rozprave k tomuto bodu vystúpili: doc. Ing. Mária Seková, PhD., prof. MUDr. Svetozár 

Dluholucký, CSc., prof. PaedDr. MgA et Mgr. Vojtech Didi 

 

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

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. 

 

 

Ad 5) Výročná správa o činnosti Akadémie umení v Banskej Bystrici za rok 2017 

(príloha č. 3) 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 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. So vzdelávacou činnosťou je 

systematicky prepojená aj umelecká činnosť. Pravidelnému hodnoteniu úrovne dosiahnutej 

v umeleckej činnosti sa venovala Umelecká a vedecká rada AU 15. mája 2017. Umeleckú 

výkonnosť tvorivých zamestnancov a interných doktorandov  AU v roku 2017 predstavovalo 

celkom 961 výstupov: z toho 742 v kategórii Z (závažné umelecké diela a výkony), 207 

v kategórii Y (menej závažné) a 12 v kategórii X (ostatné).  Silnou stránkou AU BB 

v kalendárnom roku 2017 bola predovšetkým publikačná činnosť. V centrálnom registri 

publikačných prác (CRPČ) evidovala AU o  39,5 % viac publikačných výstupov ako v roku 

2016. Najväčší podiel na zvyšovaní výkonov v oblasti tvorivej činnosti mala FVU.   

Zo strany členov senátu ku predloženej správe bola požiadavka, aby sa v úvodnej časti 

„Základné informácie“ vypustilo  slovo „chápe“.    

prof. PaedDr. MgA et Mgr. Vojtech Didi 

 Požiadali sme o podporu projektu výstavby budovy vo dvore vo výške 200 000 €. 

Budova by mala slúžiť všetkým trom fakultám. Budeme reagovať na výzvy a fondy. 

Dôvodom našej žiadosti je nedostatok priestorov na vytváranie nových študijných 

programov. 

 Venujeme pozornosť kariérnemu rastu pedagógov jednotlivých fakúlt. Vedieme 

podrobné prehľady kontinuálneho vzdelávania. Na kolégiách dekana sa umelecká a 

tvorivá činnosť pedagógov pravidelne vyhodnocuje. 

 Je pripravená na podpis zmluva o spolupráci s Akadémiou umenia v Petrohrade. 

 

doc. Ing. Mária Seková, PhD. 

Ocenila vznik modulu v študijnom programe Vokálna interpretácia – Muzikálový spev. Je to 

pozitívny  a dobrý krok v Banskej Bystrici. 

 

V rozprave k tomuto bodu vystúpili: doc. Ing. Mária Seková, PhD., prof. MUDr. Svetozár 

Dluholucký, CSc., Ing. Janka Raffajová, PhDr. Rudolf Hromada, Juraj Turčan 

 

Po prerokovaní bodu č. 5 predsedníčka správnej rady predniesla návrh na uznesenie : 

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. 

 

 



Ad 6)  Správa o činnosti Správnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici za rok 2017 

           (príloha č. 4) predkladá: doc. Ing. Mária Seková, PhD. 

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

 

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. 

 

 

Ad 7) Rôzne 

Odmena rektora za rok 2017 

predkladá: doc. Ing. Mária Seková, PhD. 

 

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 

 

doc. Ing. M. Seková, PhD. 

 Informovala členov správnej rady o nedostatočnom udržiavaní parku kaštieľa 

Radvanských. Padajúce stromy môžu ohrozovať ľudí. Bolo  by dobré tento problém 

vyriešiť v spolupráci s mestom formou dodatku k zmluve.  

Odporúčanie  

SR AU odporúča rektorovi AU BB riešiť starostlivosť o park kaštieľa Radvanských s mestom 

Banská Bystrica. 

 Predsedníčka SR informovala o ukončení členstva v správnej rade JUDr. Jany 

Laššákovej a návrhu na nového člena, ktorý bol schválený v senáte AU 24. mája 2018 

uzn. č. 2/2018 a to Ing. Jána Luntera – predsedu BBSK.  

 Na základe rozsiahlej diskusie o postupe prác v kaštieli Radvanských navrhli členovia 

správnej rady zorganizovať kontrolný deň za účasti odborníkov (stavebného dozoru, 

architekta) a zároveň uskutočniť mimoriadne zasadnutie správnej rady v priestoroch 

Fakulty zdravotníctva. Účasť odborníkov na stretnutí zabezpečí kvestorka AU. 

Odporúčanie  

SR AU odporúča rektorovi AU BB zorganizovať mimoriadne zasadnutie správnej rady ako 

kontrolný deň v kaštieli Radvanských s prizvaním odborníkov. 

 

 

 



 

 

Ad 8) Záver 

doc. Ing. M. Seková, PhD. – predsedníčka Správnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici 

ukončila riadne zasadnutie a poďakovala všetkým prítomným za aktívnu účasť. 

 

 

Mimoriadne zasadnutie správnej rady spojené s kontrolným dňom kaštieľa Radvanských sa 

uskutoční po dohode s vedením akadémie a prizvaných odborníkov. 

 

Ďalšie zasadnutie správnej rady sa uskutoční podľa plánu na jeseň 2018. 

 

 

 

      doc.  Ing. Mária SEKOVÁ, PhD., v. r. 

                                                                      predsedníčka Správnej rady AU  

     

 

 

 

V Banskej Bystrici 12. 6. 2018 

Zapísala : Bc. Jana Majerová         

Overil: Juraj Turčan 

 

 

 

 


