
            SPRÁVNA RADA AKADÉMIE UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI 

Ul. J. Kollára 22 

974 01 Banská Bystrica 

 

 

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

dňa 7. októbra 2020 o 13:00 hod. 

 

  
  

Prítomní: Mgr. Nadežda Babiaková, Ing. Dominik Belko, PhDr. Rudolf Hromada, Ing. Ján 

Lunter, Mgr. Anna Miklovičová, Ing. Janka Raffajová, MUDr. Ján Nosko, Ing. Danica 

Šimková, Juraj Turčan 
 

Ospravedlnení: Timea Mináriková, Mgr. Jozef Maculák, PhDr. Jaroslav Rezník, prof. PhDr. 

Karol Horák, CSc. 

 

Prizvaní:   prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. – rektor AU 

                   Ing. Petra Virágová - kvestorka AU  

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

                   JUDr. Matej Sýkora 

  

Program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola plnenia uznesení a odporúčaní SR AU zo 4. 3. 2020 

3. Rozpočet AU na rok 2020 
(predkladá: prof. Ing. Michal Murin, ArtD. -  rektor AU) 

4.  Správa o hospodárení AU za rok 2019 

(predkladá: prof. Ing. Michal Murin, ArtD. -  rektor AU) 

5. Výročná správa o činnosti AU za rok 2019 

(predkladá: prof. Ing. Michal Murin, ArtD. -  rektor AU) 

6. Informácia o kaštieli Radvanských 
(informuje: prof. Ing. Michal Murin, ArtD. -  rektor AU, Ing. Petra Virágová – kvestorka AU)  

7. Informácia o finančnej situácii AU k 31. 8. 2020 

(informuje: Ing. Petra Virágová – kvestorka AU) 

8. Rôzne 

- Informácia o prenájme časti pozemku AU (parkovisko) – Nájomná zmluva 

s nájomcom Beta-Car, s. r. o. 

(informuje: prof. Ing. Michal Murin, ArtD. -  rektor AU, Ing. Petra Virágová – kvestorka AU, 

JUDr. Matej Sýkora – právny zástupca AU) 

-        Vyhodnotenie Dlhodobého zámeru AU za obdobie 2015 - 2020 

9. Plán práce SR AU na rok 2021 

(predkladá: Mgr. Nadežda Babiaková – predsedníčka SR AU) 

10. Diskusia 

11. Záver 

 

 

 



Zasadnutie písomne zvolala predsedajúca  správnej rady listom Č. 002/2020 – 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. z. 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 Murina, ArtD., 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. 2 - 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 7. 10. 2020. 

Výsledok hlasovania o uznesení č. 2 - 1/2020:   

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

 

Predsedníčka správnej rady poverila  overením zápisnice p. Juraja Turčana.  

    

 

Ad 2) Kontrola plnenia uznesení a odporúčaní SR AU zo 4. 3. 2020 

 

Uznesenia SR AU z 4. 3. 2020 boli formáĺneho charakteru. Uznesenia boli prerokované 

a splnené. 

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

Uznesenie č. 2 - 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 4. 3 . 2020 bez pripomienok. 

Výsledok hlasovania o uznesení č. 2 - 2/2020:    

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

 

Ad 3) Rozpočet AU na rok 2020 

Rektor akadémie informoval členov správnej rady o zmene filozofie tvorby rozpočtu na rok 

2020. Finančné prostriedky sa decentralizovali na jednotlivé fakulty, ktoré si hospodária  

samostatne a sú zodpovedné za hospodárnosť a efektívnosť vynaložených prostriedkov. 

Zároveň sa však dodrží predpísaná metodika. Rozpočet je dynamickejší a zároveň bola 

vytvorená rezerva na riešenie prípadných sporov akadémie. Vytvorili sa fondy na podporu 

umeleckej činnosti a fondu na podporu vnútro inštitucionálnej spolupráce. Na kreovanie 

týchto fondov bude viazaná adresná podpora excelentnej a špičkovej umeleckej 

medzinárodnej činnosti, ktorá je z hľadiska nastávajúcich akreditačných procesov 

nevyhnutná. Mechanizmus tejto zmeny s pochopením prijal aj akademický senát.  

Etapy tvorby rozpočtu: 

1. Prerozdelenie rozpočtu podľa výkonov 

2. Ponechanie finančných prostriedkov na prevádzku fakúlt jednotlivým fakultám 

3. Podieľanie sa na spoločných výdavkoch a na spoločných stratégiách  

4.  Zapracovanie pripomienok EK a predloženie rozpočtu do kolégia rektora 



Akadémia umení požiadala ministerstvo školstva o dotáciu na rekonštrukciu ŠD. Žiadosti 

bolo vyhovené a akadémii bolo pridelených 220 000 €. 

V rozprave vystúpili: Ing. Janka Raffajová, Ing. Danica Šimková, Ing. Dominik Belko, Ing. 

Ján Lunter, prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. 

 

Po prerokovaní bodu č. 3 dala predsedníčka hlasovať o uznesení: 

Uznesenie č.  2 - 3/2020 

Správna  rada Akadémie umení v Banskej Bystrici  

 -   s ch v a ľ u j e  Rozpočet Akadémie umení v Banskej Bystrici na rok 2020 bez 

pripomienok. 

Výsledok hlasovania o uznesení  č. 2 - 3/2020:  

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

 

 

Ad 4) Správa o hospodárení AU za rok 2019 

(predkladá: prof. Ing. Michal Murin, ArtD. - rektor AU) 

Výročná správa bola predložená na schválenie Akademickému senátu Akadémie umení 

v Banskej Bystrici v júni 2020 a zároveň bola zaslaná podľa pokynov na ministerstvo 

školstva. Hlavnýnm zdrojom financovania AU BB bolo zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

kapitoly MŠVVaŠ SR. Okrem dotácií poskytnutých zo štrukturálnych fondov boli poskytnuté 

bežné dotácie a kapitálové dotácie v týchto programoch: 

 dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov 

 dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnost 

 dotácia na rozvoj vysokej školy 

 dotácia na sociálnu podporu študentov 

V podnikateľskej činnosti v roku 2019 zaznamenala AU BB nárast oproti predchádzajúcemu 

roku. Najväčší podiel na nákladech v podnikateľskej činnosti majú mzdové náklady, ktoré 

v roku 2019 vzrástli v dôsledku úhrady väčšieho objemu osobných príplatkov zamestnancov 

podieľajúcich sa na podnikateľskej činnosti z tohoto zdroja. 

V roku 2019 boli vyplácané štipendiá doktorandov, sociálne štipendiá a motivačné štipendiá. 

Hlavným cieľom AU BB v oblasti hospodárenia je vykazovať kladný hospodársky výsledok. 

Do ďalšieho obdobia bude získavať pre svoju činnosť finančné zdroje v rámci viaczdrojového 

financovania, vlastnými výnosmi z podnikateľskej činnosti, výnosmi z poplatkov spojených 

so štúdiom, z darov fyzických osôb, právnických osôb a inými príjmami. Výšku pridelených 

finančných prostriedkov z MŠVVaŠ SR bude ovplyvňovať podiel na publikačnej činnosti 

a kvalite evidovaných záznamov umeleckej činnosti. 

V rozprave vystúpili: Ing. Janka raffaová, Ing. Danica Šimková 

 

Po prerokovaní bodu č. 4 dala predsedníčka hlasovať o uznesení: 

Uznesenie č. 2 - 4/2020 

Správna  rada Akadémie umení v Banskej Bystrici  

-    s ch v a ľ u j e  Správu o hospodárení Akadémie umení v  Banskej Bystrici za rok 2019. 

Výsledok hlasovania o uznesení  č. 2 - 4/2020: 

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

 

Ad 5) Výročná správa o činnosti AU za rok 2019 

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

Výročná správa AU BB za rok 2019 sa zostavovala počas počas prvej vlny koronakrízy. Je to 

vlastne rekapitulácia komplexnej činnosti akadémie a má predpísanú štruktúru. Dôležité 

informácie sú zachytené v prehľade najdôležitejších udalostí súčastí akadémie v roku 2019. 



Fakulty sa môžu pochváliť s mnohými dosiahnutými úspechmi na súťažiach doma i v 

zahraničí. Programovú štruktúru VŠ vzdelávania akadémie umení tvorilo 9 bakalárskych, 6 

magisterských a 9 doktorandských študijných programov. Na štúdium na AU BB bolo 

zapísaných 574 študentov, čo je o 8 menej ako v predchádzajúcom roku. Vynikajúce výsledky 

akadémia dosahuje v medzinárodnej spolupráci v programe ERASMUS+ (mobility študentov, 

mobility zamestnancov). Treba vyzdvihnúť, že väčšina absolventov akadémie umení  sa 

s veľkým úspechom uplatňuje v umeleckých profesiách. Podrobnejšie informácie o 

jednotlivých aktivitách za rok 2019 sa nachádzajú vo VS jednotlivých fakúlt. Počas 

kalendárneho roka 2019  sa na pôde akadémie uskutočnilo jedno habilitačné konanie a 

v rámci postupu získavania umelecko-pedagogických titulov „profesor“ AU BB predložila na 

MŠVVaŠ SR jeden návrh na vymenovanie za profesora. V tomto roku bolo priznané právo 

uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odbore Výtvarné 

umenie bez časového obmedzenia. Toto obmedzenie však stratí platnosť novou akreditáciou. 

VS o činnosti AU BB za rok 2019 vychádzala z výročných správ fakúlt, ktoré boli 

odsúhlasené v malých senátoch. 

V rozprave vystúpila: Ing. Danica Šimková, 

 

Po prerokovaní bodu č. 5 dala predsedníčka hlasovať o uznesení: 

Uznesenie č. 2 - 5/2020 

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 2019. 

Výsledok hlasovania o uznesení č. 2 - 5/2020:    

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

 

Ad 6) Informácia o kaštieli Radvanských 
(informuje: prof. Ing. Michal Murin, ArtD. -  rektor AU, Ing. Petra Virágová – kvestorka AU)  

Proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby bol zrušený, pretože zmluva, ktorá bola 

súčasťou súťažných podkladov neriešila problematiku jednotlivých etáp rekonštrukcie a 

mohla by zaviazať Akadémiu umení k plneniu v celom rozsahu.  Nakoľko ale nedisponujeme 

potrebným objemom financií, mohlo by dôsť k  riešeniu situácie prostredníctvom súdu. 

V súčasnosti sa čaká aj na odpoveď z MŠVVaŠ SR, či je možné použiť dotáciu viac ako po 

dvoch rokoch od jej pridelenia, nakoľko zákon o rozpočtových pravidlách obmedzuje použitie 

dotácie len do dvoch rokov, ale v zákone o vysokých školách nie je uvedený počet rokov. 

V prípade, že bude doručená záporná odpoveď, bude musieť akadémia umení vstúpiť do 

rokovaní z mestom Banská Bystrica, ako vlastníkom objektu a dohodnúť sa na spôsobe 

ukončenia nájmu a vysporiadania finančných vzťahov. 

V prípade kladnej odpovede sa vyhlási proces verejného obstarávania nanovo. 

V rozprave vystúpili: prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD., MUDr. Ján Nosko, Mgr. Nadežda 

Babiaková 

 

Po prerokovaní bodu č. 5 dala predsedníčka hlasovať o uznesení: 

Uznesenie č. 2 - 6/2020 

Správna  rada Akadémie umení v Banskej Bystrici  

- b e r i e   n a   v e d o m i e   informáciu o postupe prác v kaštieli Radvanských 

Výsledok hlasovania o uznesení č. 2 - 6/2020:    

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

 

Ad 7) Informácia o finančnej situácii AU k 31. 8. 2020 

(informuje: Ing. Petra Virágová – kvestorka AU) 



Na dotácii pridelenej na rok 2020 je v mínuse len študentský domov. Dôvodom je výpadok 

príjmov od študentov za ubytovanie v letnom semestri 2019/2020, z ktorých sa vykrýval 

nedostatok dotácie na mzdy.  

Rektorát:  4 262,67 

FMU: 33 935,95 

FVU: 93 954,18 

FDU: 35 069,46 – 24000 = 11 069,57 

ŠD: -2 619,93 

Príjmový účet 

Je tvorený príjmami z prenájmu, príjmami zo školného a poplatkov spojených so štúdiom 

a z príjmov za poskytovanie doplňujúceho pedagogického štúdia.  

Rektorát: 1 746,81 – ISIC karty 

FMU: 99 314,10 

FVU: 18 665,44 

FDU: 22 533,52 

ŠD: 7 347,34 

Podnikateľský účet 

Rektorát: 21 095,20 – parkovisko a prenájmy plôch na nápojové automaty 

FMU: 2 910,73 – preplatok dane z príjmu za r. 2019 

FVU: 3 316,38 – dar  

FDU: 6 606,45 – prenájom priestorov Klubu Had 

ŠD: 4 724,89 

42 189,- € príde vo forme bežnej dotácie na sanáciu výdavkov priamo implikovaných 

vznikom pandémie. 

220 000,- € pridelené na rekonštrukciu sprchových kútov a podláh na ŠD. 

FVU má od roku 2008 v pláne rozšíriť priestory fakulty o ďalšiu budovu na vzdelávacie a 

reprezentačné účely. Premietlo sa to aj do dlhodobého zámeru AU BB. Podľa dostupných 

informácií by si mali VŠ pripraviť v dostatočnom predstihu projekty pre stavebné povolenie. 

Mali by byť pripravené do polovice januára 2021 pre ďalšie spracovanie. 

V rozprave vystúpil: prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. 

 

Po prerokovaní bodu č. 7 dala predsedníčka hlasovať o uznesení: 

Uznesenie č. 2 - 7/2020 

Správna  rada Akadémie umení v Banskej Bystrici  

- b e r i e   n a   v e d o m i e   informáciu o finančnej situácii Akadémie umení v Banskej 

Bystrici k 31. 8. 2020. 

Výsledok hlasovania o uznesení č. 2 - 7/2020:    

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

 

Ad 8) Rôzne 

- Informácia o prenájme časti pozemku AU (parkovisko) – Nájomná zmluva 

s nájomcom Beta-Car, s. r. o. 

(informuje: prof. Ing. Michal Murin, ArtD. -  rektor AU, Ing. Petra Virágová – kvestorka AU, 

JUDr. Matej Sýkora – právny zástupca AU) 

V roku 2012 bola prenajatá časť pozemku akadémie na účely parkoviska a skladových 

priestorov staveniska firme Beta Car, s. r. o. za nevyhodných podmienok pre akadémiu (1 €/1 

rok). Po dôkladnej analýze bolo zistené, že o tejto nájomnej zmluve nebol informovaný 

Akademický senát AU BB, ani správna rada. Za účelom úpravy nájomných vzťahov sa 

zvolalo stretnutie nového vedenia akadémie so zástupcami firmy. Pôvodná zmluva bola 

vypovedaná a s vedomím akademického senátu bola vypracovaná nová nájomná zmluva 



v záujme predchádzať súdnym sporom a konfliktom. Na rokovaniach sa dohodlo o zrušení 

zmluvy dohodou a bola dojednaná nová suma za prenájom (1 500 €/1mesiac). Firma Beta Car 

pokázala na účet akadémie jednorázovo 18 000 €. Tieto finančné prostriedky boli účelovo 

viazané. Parkovisko (pozemok súčasného parkoviska) bude stále vo vlastníctve školy a 

zmluva môže byť vypovedaná už do 1,5 roka (po dokončení stavby). Výpovedná lehota 

nájmu je v trvaní 3 mesiacov. Zatiaľ proces prenájmu beží.  

V rozprave vystúpil: prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD., Ing. Ján Lunter, Mgr. Nadežda 

Babiaková, JUDr. Matej Sýkora 

 

Po prerokovaní bodu č. 8 dala predsedníčka hlasovať o uznesení: 

Uznesenie č. 2 - 8/2020 

Správna  rada Akadémie umení v Banskej Bystrici  

- b e r i e   n a   v e d o m i e   informáciu o prenájme časti pozemku Akadémie umení 

v Banskej Bystrici nájomcovi Beta-Car, s. r. o. 

Výsledok hlasovania o uznesení č. 2 - 8/2020:    

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

 

-    Vyhodnotenie Dlhodobého zámeru AU za obdobie 2015-2020 

 

Dlhodobý zámer ( ďalej len „DZ“) je základný strategický dokument vysokej školy, ktorý sa 

pripravuje  na obdobie 6 rokov. V roku 2020 končí šeťročné obdobie DZ a súčasne prebieha 

príprava nového DZ na obdobie rokov 2021 – 2026. DZ má vlastnú logiku. Prostredníctvom 

fakúlt sa zanalyzovali všetky dotknuté oblasti a vízie fakúlt sú pre vypracovanie tohoto 

dokumentu rozhodujúce. Patrí medzi ne oblasť výchovy a vzdelávania, oblasť vedy a 

výskumu v  umení, medzinárodná spolupráca a propagácia, rozvoj, financovanie, materiálno-

technické vybavenie, manažment, marketing a ľudské zdroje. V roku 2017 sa DZ aktualizoval 

a boli vyspecifikované strategické ciele. Je možné konštatovať, že na základe plnenia 

v minulom období bol DZ nastavený reálne. Vzrástla akceptácia školy a posilnilo sa zázemie 

kapacít profesorov. Kladieme dôraz na interdisciplinárne vzťahy, medzifakultné previazania. 

Zaviedol sa vnútorný grantový systém, ktorý prispeje k podpore tvorivej činnosti pedagógov. 

Rektor AU BB informoval, že prorektor AU BB Mgr. art. Ing. Richard Kitta sa stal hlavným 

dramaturgom EHMK a aktívne sa podieľa aj na projekte SHMK. Len čo sa otvoria výzvy, 

akadémia umení bude spolupracovať a prezentovať svoju činnost na celoslovenskej úrovni. 

V rozprave vystúpili: prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD., Ing. Ján Lunter, Mgr. Nadežda 

Babiaková, Mgr. Ana Miklovičová 

 

Po prerokovaní bodu č. 8 dala predsedníčka hlasovať o uznesení: 

Uznesenie č. 2 - 9/2020 

Správna  rada Akadémie umení v Banskej Bystrici  

- b e r i e   n a   v e d o m i e   informáciu o vyhodnotení plnenia Dlhodobého zámeru 

Akadémie umení v Banskej Bystrici za obdobie 2015 – 2020. 

Výsledok hlasovania o uznesení č. 2 - 9/2020:    

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

 

Ad 9) Plán práce SR AU na rok 2021 

(predkladá: Mgr. Nadežda Babiaková – predsedníčka SR AU) 

Keďže sa do rozpravy k bodu č. 9 nik neprihásil, dala predsedníčka hlasovať o uznesení: 

 

Uznesenie č. 2 - 10/2020 

Správna  rada Akadémie umení v Banskej Bystrici  



- s ch v a ľ u j e   Plán práce Správnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici na rok 2021. 

Výsledok hlasovania o uznesení č. 2 - 10/2020:    

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

 

Ad 10) Diskusia 

Mgr. Anna Miklovičová – vyzdvihla dobré meno školy, tiež zaujímavé a chvályhodné vízie 

rektora do ďalšieho náročného obdobia. Praje akadémii, aby napredovala vo všetkých 

oblastiach. Vyslovila názor, že výkonní umelci by mali mať aj pedagogicvké vzdelanie. 

Ing. Danica Šimková – informovala, že absolventi Bc. štúdia na akadémii umení môžu ďalej 

pokračovaťv štúdiu DPŠ na domácej pôde. O toto štúdium je veľký záujem. Ideme však do 

novej akreditácie, ktorá prinesie so sebou zmeny a je možné, že akreditáciu DPŠ zrušia. 

Mgr. Nadežda Babiaková – informovala členov správnej rady, že poslala rektorovi príhovor 

k slávnostnej inaugurácii rektora, ktorá sa konala bez prítomnosti akademickej obce a hostí 

28. 9. 2020. Zároveň prečítala celé znenie príhovoru. 

 

Ad 11) Záver 

Predsedníčka ukončila 2. riadne zasadnutie správnej rady v roku 2020 a poďakovala všetkým 

za aktívnu účasť na zasadnutí počas vyhlásenia núdzového stavu. 

 

 

 

       Mgr. Nadežda Babiaková 

predsedníčka 

                 Správna rada AU BB 

 

 

V Banskej Bystrici 7. októbra 2020 

Zapísala: Bc. Jana Majerová 

 

Overil: Juraj Turčan 


