
 

AKADEMICKÝ SENÁT 

 Akadémie umení v Banskej Bystrici 
 

   
 

 
 

podľa § 9, ods. 1, písm. c), zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, Štatútu Akadémie umení v Banskej Bystrici a Rokovacieho  

poriadku AS AU, v súvislosti s ukončením funkčného obdobia 

súčasného rektora Akadémie umení v  Banskej Bystrici prof. PaedDr. 

MgA. et Mgr. Vojtecha Didiho, ktorý bol vymenovaný za rektora 

prezidentom Slovenskej republiky 11. Februára 2016 s účinnosťou od 

20. Februára 2016 

 

v y p i s u j e 
 

 

voľbu kandidáta na funkciu rektora 

Akadémie umení v Banskej Bystrici 

na nasledovné štvorročné funkčné 

obdobie 2020 – 2024. 

 
Voľba kandidáta na funkciu rektora Akadémie umení  

v Banskej Bystrici sa uskutoční 17. decembra 2019 
v priestoroch Divadelného štúdia FDU AU, Horná 95, 

v Banskej Bystrici o 11,00 hod. tajnou voľbou. 

 

 

 



 
Pre uskutočnenie voľby kandidáta na rektora Akadémie umení 

v Banskej Bystrici Akademický senát AU zvolil a predseda AS AU 

vymenoval päťčlennú volebnú komisiu : 

 

traja členovia za zamestnaneckú časť AS AU: 

1. doc. Mgr. art. Ľubomír Viluda, ArtD., (FDU AU), 

 predseda  

2. Mgr. art. Peter Strenáčik, PhD., (FMU AU), člen  

3. Ing. Ivana Badinská, (knižnica AU), členka  

 

dvaja členovia za študentskú časť AS AU: 

4. Mgr. art. Veronika Hollá, (štud. FDU AU), členka  

5. Gabriela Birošová, (štud. FVU AU), členka. 

 
Členovia akademickej obce Akadémie umení v Banskej Bystrici 

podávajú písomné návrhy  kandidátov  na funkciu  rektora  v 

zalepenej obálke označenej „Voľba rektora AU – návrh“ do rúk doc. 
Mgr. art. Ľubomírovi Viludovi, ArtD., predsedovi Volebnej 

komisie  každý utorok od 10.00 – 14.00 na  č. dverí 305, budova 

FDU AU, Horná 95, Banská Bystrica.  

 

Termín podávania návrhov: do 17. novembra 2019 
 

Volebná komisia AS AU organizačne pripraví voľby a verejné 

zhromaždenie akademickej obce AU v súlade s prijatým Uznesením 

AS AU zo dňa 10. októbra 2019 a podľa stanovených termínov 

platných predpisov, o čom bude Akademickú obec Akadémie umení 

priebežne informovať na vývesných tabuliach AS AU, fakúlt AU a na 

príslušnej web stránke AU. 
 

 

 
doc. Štefan Balázs, ArtD., akad. mal.,  

predseda Akademického senátu  

Akadémie umení v Banskej Bystrici 


