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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 umení“), 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 2021 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 

(ďalej len „AS AU“) 25. februára 2021 a 18. marca 2021 ministrom školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky. 

 

1.2 V priebehu roka 2021 nastali nasledovné zmeny v zložení správnej rady 

V roku 2021 skončilo v správnej rade členstvo MUDr. Jánovi Noskovi z nominácie rektora 

Akadémie umení (11. 2. 2022), Bc. Timei Minárikovej z nominácie študentskej časti AS AU (6. 

5. 2021). 

V roku 2021 bol do správnej rady opätovne navrhnutý a schválený MUDr. Ján Nosko (16. 4. 

2021). Za členku správnej rady z nominácie ministra školstva bola vymenovaná Mgr. art. 

Viera Dubačová (13. 7. 2021), za študentskú časť AS AU Bc. Martin Bízik (2. 6. 2021) a za 

zamestnaneckú časť AS AU prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD. (5. 2. 2021).  
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2. ZLOŽENIE ČLENOV SPRÁVNEJ RADY V ROKU 2021  

Predseda: Mgr. Nadežda Babiaková 

Podpredseda: Juraj Turčan  

Členovia: Prof. PhDr. Karol Horák, CSc. 

 Mgr. Jozef Maculák 

 Mgr. Anna Miklovičová  

 PhDr. Jaroslav Rezník  

 Mgr. art. Viera Dubačová 

 Mgr. art. Maroš Rovňák, ArtD.  

 PhDr. Rudolf Hromada 

 Ing. Ján Lunter 

 MUDr. Ján Nosko 

 Ing. Janka Raffajová 

 prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD. 

 Bc. Martin Bízik 

Tajomníčka: Bc. Jana Majerová 
 

Členovia z nominácie ministra Funkčné obdobie poradie 

Mgr. Nadežda Babiaková 2. 7. 2019 – 1. 7. 2025 prvé 

Mgr. art. Viera Dubačová 13. 7. 2021 – 12. 7. 2027 prvé 

Prof. PhDr. Karol Horák, CSc. 2. 7. 2019 – 1. 7. 2025 prvé 

Mgr. Jozef Maculák 11. 11. 2016 – 10. 11. 2022 prvé 

Mgr. Anna Miklovičová 2. 7. 2019 – 1. 7. 2025 prvé 

PhDr. Jaroslav Rezník 2. 7. 2019 – 1. 7. 2025 prvé 

Členovia z nominácie rektora 

Mgr. art. Maroš Rovňák, ArtD. 26. 11. 2021 – 25. 11. 2026 prvé 

PhDr. Rudolf Hromada 21. 9. 2016 – 20. 9. 2022 prvé 

Ing. Ján Lunter 12. 7. - 2018 – 11. 7. 2024 prvé 

MUDr. Ján Nosko 16. 4. 2021 – 15. 4. 2027 druhé 

Ing. Janka Raffajová 22. 8. 2017 – 21. 8. 2023 prvé 

Juraj Turčan 22. 8. 2017 – 21. 8. 2023 druhé 

Člen zamestnaneckej časti AS AU 

prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD. 5. 2. 2021 – 4. 2. 2025  prvé 

Člen študentskej časti AS AU 

Bc. Martin Bízik 2. 6. 2021 – 1. 6. 2023 prvé 
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3. ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY 

 Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici v roku 2021 zasadala dvakrát - 12. 5. 2021 a 27. 

10. 2021. 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 umení Banskej Bystrici, Správu 

o hospodárení Akadémie umení Banskej Bystrici a Správu o činnosti Akadémie umení Banskej 

Bystrici (ďalej len „akadémia“) za rok 2020, 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 12. mája 2021 

 Dňa 12. 5. 2021 o 13:00 hod. sa  uskutočnilo zasadnutie správnej rady formou online v aplikácii 

Microsoft Teams. Zasadnutie bolo zvolané písomne pozvánkou, adresovanou všetkým členom 

správnej rady, prizvaní boli prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. – rektor, Ing. Petra Virágová – 

kvestorka, doc. Štefan Balázs, ArtD., akad. maliar – predseda AS AU. 

Program: 

1. Otvorenie, kontrola uznesení zo 7. 10. 2020 

(referuje: Mgr. Nadežda Babiaková  - predsedníčka SR AU BB) 

2. Rozpis dotácie AU BB na rok 2021 

(predkladá: prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. – rektor AU BB) 

3. Dlhodobý zámer AU BB na roky 2021 - 2026 

(predkladá: prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. – rektor AU BB) 

4. Správa o činnosti SR AU BB za rok 2020 

(predkladá: Mgr. Nadežda Babiaková  - predsedníčka SR AU BB) 

5. Odmena rektora AU BB za rok 2020 

(predkladá: Mgr. Nadežda Babiaková  - predsedníčka SR AU BB) 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

Prítomných: 8 členov 

Zasadnutie sa riadilo programom, ktorý navrhla predsedníčka doplniť o ďalší bod, a to Výročná 

správa o činnosti AU BB za rok 2020. K predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky 

a program bol jednomyseľne schválený. Správna rada akadémie umení bola uznášaniaschopná. 

Mgr. Nadežda Babiaková  otvorila  riadne zasadnutie správnej rady, ospravedlnila chýbajúcich 

členov, privítala prítomných členov,  zvlášť rektora prof. MgA. Ing. Michala Murina ArtD.,  

predsedu AS AU doc. Štefana Balázsa, ArtD., akademického maliara a Ing. Petru Virágovú -  

kvestorku.   
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V úvode zasadnutia predsedníčka informovala prítomných o personálnych zmenách v správnej 

rade v roku 2021. V roku 2021 bol predložený na schválenie nový Štatút správnej rady vzhľadom 

k zmenám vo vysokoškolskom zákone týkajúcich sa aj šírenia pandémie Covid-19. Štatút bol 

schválený ministrom školstva 18. 3. 2021 a bol odoslaný všetkým členom správnej rady. 

→ V súvislosti s rozpisom dotácie na rok 2021 rektor akadémie umení informoval členov správnej 

rady o znížení dotácie  finančných prostriedkov z MŠVVaŠ SR na mzdy celkom o 9,5 %. Celkové 

zníženie dotácie sa prejavilo v znížení počtu nepedagogických zamestnancov. Bude potrebné 

optimálne nastaviť FDU a FMU, kde dôjde k šetriacim opatreniam. Fakulty majú svoje rozpočty 

a dekani sú zodpovední za efektívne hospodárenie. Kvestorka akadémie umení podrobne 

informovala o jednotlivých položkách rozpočtu a o zmene metodiky rozpisu na rok 2021 (intenzita 

výskumnej činnosti, časť fin. prostriedkov pridelených na akreditáciu).  

→ Rektor akadémie umení oboznámil členov správnej rady s obsahom Dlhodobého zámeru  AU 

BB na obdobie 2021 - 2026 (ďalej len  „DZ“) cez zdieľaný dokument. DZ bol schválený v UaVR AU 

BB v decembri 2020 a tiež v AS AU. DZ, ako základný strategický dokument akadémie umení 

vychádza z podrobných analýz prostredia, činností a výstupov jednotlivých častí akadémie umení 

a zároveň reflektuje predovšetkým potreby jednotlivých fakúlt a zdôrazňuje ich synergiu. 

Akadémiu umení čakajú v najbližšej budúcnosti hlboké vnútorné zmeny vyvolané implementáciou 

nových akreditačných štandardov, bude posilňovať personálne zabezpečenie študijných 

programov, prehodnocovať počet a štruktúru študijných programov. Materiál  

je členený do 6 hlavných kapitol, v ktorých sú identifikované prioritné oblasti, v ktorých  

sú navrhované riešenia a úlohy do ďalšieho obdobia. 

→ VS o činnosti akadémie umení za rok 2020 (ďalej len „výročná správa“) bola vypracovaná podľa 

predpísanej metodiky MŠVVaŠ SR. Výročnú správu zostavovala prorektorka pre 

intrainštitucionálnu spoluprácu, publicitu a vonkajšie vzťahy akadémie umení. Podkladom boli 

čiastkové fakultné správy o činnosti. Pri spracovaní bol použitý nový dizajn manuál a zmeny nastali 

v poslaní akadémie umení. Správa obsahuje základné údaje o akadémii a prehľad najdôležitejších 

aktivít školy. Dôležité je spomenúť vznik univerzitného grantového systému zriadením grantového 

fondu univerzity na podporu tvorivej, publikačnej a vzdelávacej činnosti pedagógov a študentov. 

Výzvy na predkladanie projektov boli vo výške 81 000 € v troch podprogramoch. AU BB je zapojená 

do projektu Big Bang EHMK 2026 – Európske hlavné mesto kultúry 2026. Dôležitý element je 

ukončenie procesu novej vizuálnej identity akadémie umení. 

→ Členovia správnej rady podporili návrh na výšku odmeny rektora za rok 2020 a konštatuje, že 

akadémia umení sa za posledný rok s novým vedením posunula dopredu a oceňujú kvalitnú prácu 

celého vedenia. 

 

Zasadnutie Správnej rady Akadémie umení dňa 27. októbra 2021 

Dňa 27. 10. 2021 o 13:00 hod. sa  uskutočnilo zasadnutie správnej rady online v aplikácii MS Teams. 

Zasadnutie bolo zvolané písomne pozvánkou, adresovanou všetkým členom SR, prizvaný bol prof. 

MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. - rektor,  Ing. Petra Virágová – kvestorka, doc. Štefan Balázs, ArtD., 

akad. maliar, ArtD. – predseda AS AU. 
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Program: 

1. Otvorenie, kontrola uznesení zo zasadnutia 12. 5. 2021 

(referuje: Mgr. Nadežda Babiaková  - predsedníčka SR AU BB) 

2. Rozpočet výnosov a nákladov AU BB na rok 2021    

 (predkladá: prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. – rektor AU BB) 

 

3. Správa o hospodárení AU BB za rok 2020     

(predkladá: prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. – rektor AU BB) 

4. Informácia o priebehu VO -  kaštieľ Radvanských   

(informuje: prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. – rektor AU BB, Ing. Petra Virágová) 

5. Informácia o priebehu akreditačného procesu na AU BB   

(informuje: prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. – rektor AU BB) 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

Prítomných: 10 členov 

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

umení bola uznášaniaschopná. 

→ Rektor informoval o procese verejného obstarávania na práce v kaštieli Radvanských. Pôvodné 

VO bolo pozastavené. Pred mesiacom sa spustilo nové VO. 8. 11. 2021 – dedlain ponúk, 9. 11. 2021 

– otváranie obálok. Ide o zastrešenie ¼ strechy, presklenie nádvoria. Uskutočnili sa rozhovory 

s architektami o iných variantoch riešenia, pretože ide o veľké objemy finančných 

prostriedkov. Akadémia umení má záujem vrátiť kaštieľ mestu. 

→ Rektor informoval, že je naštartovaný akreditačný proces, fakulty pracujú na vypracovaní 

akreditačných spisov podľa jednotlivých harmonogramov, ktoré sa pravidelne vyhodnocujú. 1. fáza 

prípravy spisu je do decembra 2021, 2. fáza do konca februára 2022.V roku 2021 už boli rozhodnutím 

SAAVŠ akreditované na FVU dva nové študijné programy (Maľba–Grafika, Intermédiá-Digitálne 

médiá-Priestorová tvorba). Na akadémii umení bude do konca roka 2021 kreovaná Akreditačná 

rada, ktorá bude rozhodovať o udelení akreditácie v súlade so štandardami. Očakávame zmeny 

v študijných programoch Herectva a Divadelnej dramaturgie a réžie na FDU. Akreditačný spis sa 

bude predkladať na posúdenie už novej Akreditačnej rade Akadémie umení. V tejto súvislosti treba 

podotknúť, že sa chystá novela VŠ zákona, kde sa chystajú aj zmeny v zložení správnej rady. 

→ Kvestorka akadémie umení podrobne informovala o jednotlivých položkách výnosov a nákladov 

akadémie umení na rok 2021. 

→ Rektor informoval členov správnej rady o znížení rozpočtu pre akadémiu umení na rok 2021 o 13 

½ %. Stratégia ministerstva školstva je rozpočty VŠ znižovať a tým sú VŠ nútené prijímať opatrenia. 

→ Výročná správa o hospodárení Akadémie umení za rok 2020 bola vypracovaná v súlade s  § 20 

ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a v súlade s platnou metodikou k výročnej správe, ktorú vydalo MŠVVaŠ SR. 

Obsahuje textovú a tabuľkovú časť. Správa bola prerokovaná v KR schválená v AS AU 28. 6. 2021. 
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Na MŠVVaŠ SR  bola zaslaná v požadovanom termíne. Údaje vo výročnej správe vychádzajú 

z riadne vedeného účtovníctva za rok 2020. výsledky zahŕňajú hospodárenie všetkých 

organizačných súčastí akadémie umení. 

→ Správna rada sa zaoberala aj získavaním finančných prostriedkov z iných zdrojov. Konštatuje, 

že ministerstvo kultúry vyčlenilo balík finančných prostriedkov pre umelecké vysoké školy. Je 

otázka, či je systém poskytovania podpory funkčný. Rektor informoval, že zatiaľ nie je vypracovaný 

manuál k prerozdeľovaniu financií (škola – fakulta – študent). Rektori vysokých škôl sú o tejto 

možnosti  informovaní a financie by mali ísť prioritne na Bc. a Mgr. práce študentov. Je možné, že 

systém financovania bude funkčný od marca 2022. 

 

4. SÚPIS  PRIJATÝCH ROZHODNUTÍ  SPRÁVNEJ RADY 

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici na zasadnutí 12. 5. 2021 prijala rozhodnutia   

Uznesenie SR č. 1 - 1/2021 

Na návrh predsedníčky Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici s c h v á l i l a   program  

zasadnutia Správnej rady AU BB  uskutočneného 12. 5. 2021 doplnený o bod 4. Výročná správa 

o činnosti AU BB za rok 2020. 

Výsledok hlasovania o uznesení SR č. 1 - 1/2021:   

Počet členov správnej rady: 13 

Počet prítomných členov: 8 

Za: 8  členov, proti  0  členov, zdržalo sa  0  členov 

 

Uznesenie SR č. 1 - 2/2021 

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 7. 10. 2020 bez pripomienok. 

Výsledok hlasovania o uznesení SR č. 1 - 2/2021:    

Počet členov správnej rady: 13 

Počet prítomných členov: 8 

Za: 8  členov, proti  0  členov, zdržalo sa  0  členov 

 

Uznesenie SR č.  1 - 3/2021 

Správna  rada Akadémie umení v Banskej Bystrici podľa § 41 ods. 4, zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 -   s ch v a ľ u j e  Rozpočet Akadémie umení v Banskej Bystrici na rok 2021 bez pripomienok. 

Výsledok hlasovania o uznesení SR č. 1 - 3/2021:  

Počet členov správnej rady: 13 

Počet prítomných členov: 8 

Za: 8  členov, proti  0  členov, zdržalo sa  0  členov 

 

Uznesenie SR č. 1 - 4/2021 

Správna  rada Akadémie umení v Banskej Bystrici podľa § 41 ods. 2, písm. a) zákona o vysokých 

školách č. 131/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- p r e r o k o v a l a  a  b e r i e   n a   v e d o m i e   Dlhodobý zámer Akadémie umení v Banskej Bystrici 

na obdobie 2021 – 2026. 

Výsledok hlasovania o uznesení SR č. 1 - 4/2021:    

Počet členov správnej rady: 13 
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Počet prítomných členov: 8 

Za: 8  členov, proti  0  členov, zdržalo sa  0  členov 

 

Uznesenie SR č. 1 - 5/2021 

Správna  rada Akadémie umení v Banskej Bystrici podľa § 41 ods. 2, písm. b) zákona o vysokých 

školách č. 131/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

- 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 

2020. 

Výsledok hlasovania o uznesení SR č. 1 - 5/2021:    

Počet členov správnej rady: 13 

Počet prítomných členov: 7 

Za: 7  členov, proti  0  členov, zdržalo sa  0  členov 

 

Uznesenie SR č. 1 - 6/2021 

Správna  rada Akadémie umení v Banskej Bystrici podľa § 41 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z.  

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

- s ch v a ľ u j e   Správu o činnosti Správnej rady AU BB za rok 2020. 

Výsledok hlasovania o uznesení SR č. 1 - 6/2021:    

Počet členov správnej rady: 13 

Počet prítomných členov: 7 

Za: 7  členov, proti  0  členov, zdržalo sa  0  členov 

 

Uznesenie SR č.1- 7/2021 

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. MgA. Ing. Michalovi Murinovi, ArtD. rektorovi Akadémie umení 

v Banskej Bystrici v navrhovanej výške za vysoko kvalitné riadenie Akadémie umení v Banskej 

Bystrici,  za dosiahnuté výsledky výskumnej, umeleckej a publikačnej oblasti AU BB, za 

prehlbovanie kvality vzdelávania i budovanie odborného umeleckého zázemia vrátane digitalizácie 

edukačných procesov, za efektívne racionalizačné opatrenia vedúce k vynikajúcim výsledkom 

dosiahnutých v hospodárení Akadémie umení v Banskej Bystrici, ktorých výsledkom je kladný 

hospodársky výsledok za rok 2020.  

Výsledok hlasovania o uznesení SR č. 1 - 7/2021    

Počet členov správnej rady: 13 

Počet prítomných členov: 7 

Za: 7  členov, proti  0  členov, zdržalo sa  0  členov 

 

Uznesenie SR č.1- 8/2021 

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici p o v e r u j e rektora AU BB prof. MgA. Ing. 

Michala Murina, ArtD., aby vykonal všetky relevantné právne úkony za účelom vyňatia parku 

kaštieľa Radvanských z dlhodobého nájmu, vrátane rokovania s Mestom Banská Bystrica vo veci 

zmien Zmluvy č. 882/2013/PS-ESM o nájme nebytových priestorov zo dňa 10. 7. 2013 a uzavretia 

Dodatku k Zmluve č. 882/2013/PS-ESM o nájme nebytových priestorov zo dňa 10. 7. 2013. 

Výsledok hlasovania o uznesení SR č. 1 - 8/2021    



10 

Počet členov správnej rady: 13 

Počet prítomných členov: 7 

Za: 7  členov, proti  0  členov, zdržalo sa  0  členov 

 

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici na zasadnutí 27. 10. 2021 prijala rozhodnutia      

Uznesenie SR č. 2 - 1/2021 

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici s c h v á l i l a   program  zasadnutia Správnej rady 

AU BB  uskutočneného 27. 10. 2021  v zmysle návrhu predsedníčky. 

Výsledok hlasovania o uznesení SR č. 2 - 1/2021:   

Počet členov správnej rady: 14 

Počet prítomných členov: 10 

Za: 10  členov, proti  0  členov, zdržalo sa  0  členov 

 

Uznesenie SR č. 2 - 2/2021 

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. 5. 2021 bez pripomienok. 

Výsledok hlasovania o uznesení SR č. 2 - 2/2021:    

Počet členov správnej rady: 14 

Počet prítomných členov: 10 

Za: 10  členov, proti  0  členov, zdržalo sa  0  členov 

 

Uznesenie SR č. 2 - 3/2021 

A. 

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici  vyjadruje svoj názor a o d p o r ú č a pri tvorbe 

novely VŠ zákona, aby boli zachované akademické slobody. 

Výsledok hlasovania o uznesení SR č. 2 - 3/2021:    

Počet členov správnej rady: 14 

Počet prítomných členov: 10 

Za: 10  členov, proti  0  členov, zdržalo sa  0  členov 

 

B. 

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici  b e r i e  n a  v e d o m i e informáciu o priebehu 

akreditačného procesu na AU BB.  

Výsledok hlasovania o uznesení SR  č. 2 - 3/2021:    

Počet členov správnej rady: 14 

Počet prítomných členov: 10 

Za: 10  členov, proti  0  členov, zdržalo sa  0  členov 

 

Uznesenie SR č.  2 - 4/2021 

Správna  rada Akadémie umení v Banskej Bystrici podľa § 41 ods. 4, zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 -   s ch v a ľ u j e  Rozpočet výnosov a nákladov Akadémie umení v Banskej Bystrici na rok 2021 bez 

pripomienok. 

Výsledok hlasovania o uznesení  SR č. 2 - 4/2021:  

Počet členov správnej rady: 14 

Počet prítomných členov: 10 
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Za: 10  členov, proti  0  členov, zdržalo sa  0  členov 

 

Uznesenie SR č. 2 - 5/2021 

Správna  rada Akadémie umení v Banskej Bystrici podľa § 41 ods. 4 zákona o vysokých školách  

č. 131/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- s ch v a ľ u j e   Správu o hospodárení Akadémie umení v Banskej Bystrici za rok 2020 

Výsledok hlasovania o uznesení SR č. 2 - 5/2021:    

Počet členov správnej rady: 14 

Počet prítomných členov: 10 

Za: 10  členov, proti  0  členov, zdržalo sa  0  členov 

 

Uznesenie SR č. 2 - 6/2021 

Správna  rada Akadémie umení v Banskej Bystrici  

-  s ch v a ľ u j e   Plán zasadnutí správnej rady na rok 2022 

Výsledok hlasovania o uznesení SR č. 2 - 6/2021:    

Počet členov správnej rady: 14 

Počet prítomných členov: 10 

Za: 10  členov, proti  0  členov, zdržalo sa  0  členov 

 

ÚČASŤ  NA  ZASADNUTIACH  SPRÁVNEJ  RADY 

Meno, priezvisko 12. 5. 2021 27. 10. 2021 

Mgr. Nadežda Babiaková prítomná prítomná 

Mgr. art. Viera Dubačová - prítomná 

Mgr. art. Maroš Rovňák, ArtD. prítomný prítomný 

Prof. PhDr. Karol Horák, CSc. ospravedlnený ospravedlnený 

PhDr. Rudolf Hromada prítomný prítomný 

Ing. Ján Lunter ospravedlnený prítomný 

Mgr. Anna Miklovičová prítomná ospravedlnená 

Mgr. Jozef Maculák ospravedlnený ospravedlnený 

Bc. Timea Mináriková prítomná - 

Bc. Martin Bízik - prítomný 

MUDr. Ján Nosko prítomný prítomný 

Ing. Janka Raffajová ospravedlnená prítomná 

PhDr. Jaroslav Rezník prítomný ospravedlnený 

prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD. prítomná prítomná 

Juraj Turčan ospravedlnený prítomný 
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5. ODPORÚČANIA A PODNETY SPRÁVNEJ RADY 

Správna rada  Akadémie  umení   v Banskej  Bystrici  na svojom zasadnutí   12. 5. 2021 

→ Vyslovila uznanie rektorovi za predloženie koncepčného materiálu, ako aj za dosiahnuté 

vynikajúce výsledky v oblasti vzdelávania, výskumu, vývoja a ďalšej tvorivej činnosti AU 

BB. 

→ Ocenila veľké úsilie AU BB o podávanie grantov z vytvoreného vlastného grantového 

systému a zapájanie do aktivít mesta B. B. ako aj VUC B. B. 

 

Správna rada  Akadémie  umení   v Banskej  Bystrici  na svojom zasadnutí   27. 10. 2021 

→ Vyjadruje svoj názor a odporúča pri tvorbe novely VŠ zákona, aby boli zachované 

akademické slobody.  

 

6. ZÁVER 

 Správa o činnosti správnej rady akadémie za obdobie od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021 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 umení v Banskej Bystrici za rok 2021 bola 

prerokovaná na zasadnutí správnej rady dňa 15. 6. 2022 a prerokovaná v AS AU 

27. 6. 2022. 

Elektronická podoba : www.aku.sk  

 

 

Spracovala:  

Bc. Jana Majerová 

tajomníčka správnej rady 

 

 

 

Mgr. Nadežda Babiaková 

predsedníčka Správnej rady 

Akadémie umení v Banskej Bystrici   

 

http://www.aku.sk/

