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Výročná správa o činnosti Akademického senátu FMU AU v Banskej Bystrici za rok 2020  

 

V roku 2020 vzhľadom na pandémiu Covid-19 prebiehali všetky zasadnutia AS FMU AU spôsobom per 

rollam. Dôvodom bolo nariadenie dištančnej formy výučby na Akadémii umení v Banskej Bystrici, 

ktorá bola v platnosti od 09. 03. 2020 do 31. 12. 2020.  

Konštatujem, že AS FMU pracoval v súlade so štatútom FMU AU, rokovacím poriadkom, ako aj v 

súlade s platnou legislatívou prijatou počas pandémie Covid-19. Išlo o § 93/2020 Z. z., ktorým sa 

zmenil a doplnil zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách s účinnosťou od 25. 4. 2020.  

 
Na zasadnutí dňa 2. marca 2020 AS FMU AU schválil per rollam návrh dekana FMU AU na odvolanie 
prodekana doc. Mgr. art. et Mgr. Petra Špiláka, PhD., ArtD. z funkcie prodekana pre vzdelávaciu 
činnosť, akreditáciu a rozvoj s účinnosťou od 1.3.2020  dôvodu jeho menovania do funkcie prorektora 
pre umenie, tvorivú činnosť, habilitačné a inauguračné konanie.  
Senát zároveň schválil návrh dekana FMU AU na vymenovanie doc. Mgr. art. Márie Strenáčikovej, 
CSc. do funkcie prodekanky pre vzdelávaciu činnosť, akreditáciu a rozvoj s účinnosťou od 1.3.2020  
 

Na zasadnutí 8. apríla 2020 AS FMU AU spôsobom per rollam schválil počtom hlasov 11 predloženú  

Výročnú správu o činnosti Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici za rok 2019 

 
Na zasadnutí dňa 3. júna 2020 AS FMU AU schválil spôsobom per rollam počtom hlasov 9 návrh 
rozpočtu FMU AU na rok 2020, predložený dekanom FMU AU, prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtechom 
Didim. 
 
 

Na zasadnutí dňa 28. júla 2020 AS FMU AU prerokoval a zároveň schválil spôsobom per rollam a 

počtom hlasov 9 predložené návrhy harmonogramov akademického roku 2020/2021 pre všetky tri 

stupne štúdia. 

 

Na zasadnutí dňa 6. októbra 2020 AS FMU AU zobral na vedomie predĺženie svojho funkčného 

obdobia z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu v Slovenskej republike. Z dôvodu nariadenia 

dištančného vyučovania a z toho vyplývajúcej neprítomnosti členov akademickej obce na 

akademickej pôde, nie je možné uskutočniť nové voľby do AS FMU AU.  

Podľa paragrafu 108e, ods.1 zákona 93/2020 Z.z. o osobitných ustanoveniach v čase 

mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu sa funkčné obdobie AS FMU 

ukončí posledným dňom tretieho mesiaca po ukončení núdzového stavu, vyhláseného v súvislosti 

s ochorením COVID19.  

 

https://fmu.aku.sk/sk/kontakty/dekanat/dekan
https://fmu.aku.sk/sk/kontakty/dekanat/dekan


Na zasadnutí dňa 18. novembra 2020 Akademický senát FMU AU v Banskej Bystrici schválil počtom 

hlasov 9 predložený návrh na vymenovanie členov Umeleckej a vedeckej rady FMU AU v Banskej 

Bystrici na  nasledujúce štvorročné funkčné obdobie v zložení:  

z akademickej obce Akadémie umení v Banskej Bystrici (interní):  
doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD.  
doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc.  
prof. Eva Blahová  
prof. Marián Lapšanský  
prof. Miroslawa Knapik  
prof. Alexander Stepanov  
prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD.  
doc. Mgr. art. et Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD.  
doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD.  
Mgr. art. Andrej Sontág, ArtD.  
 

mimo akademickej obce Akadémie umení v Banskej Bystrici (externí):  
Dr. h. c. prof. Ladislav Burlas, DrSc.  
prof. Jozef Podhoranský  
doc. PaedDr. Jana Bednáriková, PhD.  
Mgr. art. Radoslav Solárik, ArtD.  
Mgr. art. Milan Oravec, ArtD. 
 

 

 

V Banskej Bystrici  15.2.2021 


