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Zápisnica 
zo zasadnutia Akademického senátu 

Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta Banská Štiavnica 

  

2. mája 2013 (štvrtok) 2013  o 11.00 hod. 
Botanická 2, Banská Štiavnica 

 
 
 
 
 
Program:  

1. Otvorenie  
2. Odsúhlasenie navrhovaného programu 
3. Schválenie dlhodobého zámeru HUAJA BŠ 
4. Schválenie Výročnej správy o činnosti HUAJA BŠ za rok 2012 
5. Schválenie návrhu rektora  na vymenovanie nových členov Umeleckej a vedeckej rady 

HUAJA BŠ (§ 47b písm. f) VŠ zákona)  
6. Schválenie podmienok prijatia na štúdium 
7. Hlasovanie o prijatí navrhovaných uznesení a dokumentov 
8. Diskusia 
9. Záver  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.huaja.org/


K prvému a druhému bodu programu zasadnutia AS: 

Akademický Senát Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta –Banská Štiavnica, odborná 

vysoká škola  (ďalej len „AS HUAJA BŠ“) zasadol o 11:00 v priestoroch knižnice v budove školy. 

Pani predsedníčka AS HUAJA BŠ senátorka Valašťanová všetkých prítomných privítala a  

oboznámila zúčastnených senátorov s programom zasadnutia. Zároveň skonštatovala, že Akademický 

senát Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta – Banská Štiavnica, odborná vysoká škola je 

uznášaniaschopný. 

 

 

K tretiemu bodu programu zasadnutia AS: 

Dlhodobý zámer Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta –Banská Štiavnica, odborná vysoká 

škola bol prerokovaný Umeleckou a vedeckou radou HUAJA BŠ v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) 

a následne predložený na schválenie Akademickému senátu HUAJA BŠ. Predsedníčka AS Dlhodobý 

zámer, jeho základné východiská ako aj strategické ciele a rozvojové aktivity v stručnosti prítomným 

senátorom prečítala. Celý dokument dostali senátori vopred v elektronickej forme. Prítomní senátori 

ako aj senátori, ktorí poslali vyjadrenie per rollam ku tomuto bodu nemali žiadne pripomienky ani 

ďalšie námety. Predsedníčka AS HUAJA BŠ dala o schválení tohto dokumentu hlasovať. Všetci 

prítomní Dlhodobý zámer Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta –Banská Štiavnica, 

odborná vysoká škola jednohlasne schválili.  

 

 

K štvrtému bodu programu zasadnutia AS: 

Akademický senát HUAJA BŠ pristúpil k rozprave o predloženej Výročnej správe o činnosti 

a hospodárení HUAJA BŠ za kalendárny rok 2012. Senátorom bol dokument doručený vopred 

elektronicky pred zasadnutím AS HUAJA BŠ.  

Predsedníčka AS HUAJA BŠ informovala, že za uplynulý rok 2012 HUAJA BŠ predkladá Výročnú 

správu o činnosti VŠ ako aj Výročnú správu o hospodárení, nakoľko v zmysle § 49 ods. 1 písm. b) a 

Smernice č. 46/2011 MŠVVaŠ SR čl. 1 ods.2 súkromná VŠ poskytuje Výročnú správu o hospodárení 

v rozsahu poskytnutej dotácie z MŠVVaŠ SR.  HUAJA BŠ v roku 2012 požiadala a dostala dotáciu 

z MŠVVaŠ SR na poskytnutie motivačných štipendií študentom HUAJA BŠ vo výške 1.000,- €. 

Výročná správa o činnosti vysokej školy za rok 2012 obsahuje dôležité a významné fakty  našej 

inštitúcie a sumarizuje rok 2012  ako z hľadiska činnosti (semináre, workshopy, koncerty, edičná 

a vydavateľská činnosť a i), tak i z hľadiska personálneho zabezpečenia, štruktúry študentov, 

študijných programov, získaných grantov, programu LLP ERASMUS, plánovaných aktivít  a pod. 

V krátkej rozprave senátori zhrnuli rok 2012 a vyzdvihli  množstvo aktivít, ktoré naša inštitúcia 

zorganizovala, resp. bola spoluorganizátorom.  

Predsedníčka AS následne vyzvala prítomných aby pristúpili k hlasovaniu o prijatí Výročnej správy 

HUAJA BŠ za rok 2012 ako celku. Skonštatovala, že AS HUAJA BŠ Výročnú správu o činnosti ako 

aj Výročnú správu o hospodárení HUAJA BŠ za rok 2012  jednohlasne  schválil. 

 
 

K piatemu bodu programu zasadnutia AS: 

Nakoľko v našom internom pedagogickom zbore došlo ku personálnym zmenám,  je potrebné sa 

zaoberať aj návrhom rektora HUAJA BŠ o zmene a doplnení členov internej časti Umeleckej 

a vedeckej rady HUAJA BŠ. Predsedníčka AS predstavila prítomným navrhovaných nových členov 

a to Mag. art. Veroniku Lackovú, ArtD. a Mgr. art. Rastislava Suchana, ArtD. Obaja navrhovaní 

členovia sú významné osobnosti z oblasti interpretačného umenia a sú významnou podporou HUAJA 

BŠ. Prítomní senátori ako aj senátori, ktorí poslali vyjadrenie per rollam ku tomuto bodu nemali 

žiadne pripomienky ani ďalšie námety a preto tento návrh rektora AS HUAJA BŠ jednohlasne prijal..   

 

 

K šiestemu bodu programu zasadnutia AS: 

Podmienky prijatia na štúdium mali členovia Akademického senátu k dispozícii v elektronickej forme 

vopred. Návrh Podmienok  prijatia uchádzačov o štúdium  predložil  prof. PhDr. Egon  Krák, ArtD., 



rektor HUAJA BŠ.  Predsedníčka AS vyzvala ku diskusii ku danému bodu. Prítomní senátori nemali 

ku predkladanému bodu žiadne pripomienky. Podmienky prijatia ako celok sú však nastavené vhodne.   

Predsedníčka Akademického senátu dala hlasovať o prijatí uvedeného dokumentu. Zúčastnení senátori 

jednohlasne schválili  Podmienky prijatia uchádzačov o štúdium na HUAJA BŠ pre a.r. 2013/2014 

v nezmenenej forme a v plnom rozsahu.  

 

 

K siedmemu a ôsmemu bodu programu zasadnutia AS: 

Predsedníčka Akademického senátu zhrnula priebeh zasadnutia a predniesla návrh uznesení.   Dala 

o nich hlasovať. Zúčastnení senátori schválili navrhované uznesenia zo zasadnutia Akademického 

senátu Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta – Banská Štiavnica  jednohlasne. Predsedníčka 

AS otvorila diskusiu. Do diskusie sa elektronicky prihlásil len senátor Berlanský (momentálne ja na 

študijnom pobyte v rámci programu LLP ERASMUS) – dal návrh na vylepšenie – špecializáciu 

predmetov v študijnom programe  Hudobná teória a interpretácia. Predsedníčka AS tieto pripomienky 

prečítala a informovala, že sú v písomnej forme (e-mail) u tajomníka AS Mgr. K. Labachera. Nakoľko 

prítomní členovia AS sa k týmto návrhom nevedeli vyjadriť, predsedníčka AS navrhla dať  tieto 

pripomienky na vyjadrenie garantke študijného programu HTI  prof. PhDr. Zuzane Martinákovej, 

PhD., ktorú zároveň poveruje, aby sa písomne vyjadrila do konca akademického roka 2012/2013.  

Prítomní členovia AS s týmto návrhom súhlasili.  

Predsedníčka AS poverila tajomníka AS zhotovením zápisnice. 

 

Na záver sa predsedníčka AS HUAJA BŠ Mgr. Jana Valašťanová  prítomným senátorom ako aj 

senátorom, ktorí poslali svoje vyjadrenie per rollam poďakovala za aktívnu spoluprácu a podnetné 

návrhy.  

 

 

 

V Banskej Štiavnici dňa 2. 5. 2013  

Zapísal: Mgr. Kurt Richard Labacher 

tajomník AS HUAJA BŠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

   Mgr. Jana Valašťanová  

         predsedníčka AS HUAJA BŠ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prijaté uznesenia:  

 

 

1. AS HUAJA v zmysle platného štatútu čl.12 ods.1) písm.f) a § 47b ods. 2 písm. písm. f) Zákona 

o vysokých školách v znení neskorších predpisov prijal a schválil návrh rektora na 

vymenovanie členov Umeleckej a vedeckej rady HUAJA BŠ v zložení:  

 

Predseda:   
Prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. 

Členovia:   

Interná časť:   

Prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD. 

Doc. Dr. Peter Šidlík, PhD. 

Doc. Mgr. art. Rajmund Kákoni 

Mgr. Ján Gréner 

Mgr. art. Ivan Zvarík, ArtD.  

Mgr. art. Adam Marec, ArtD. 

Mag. art. Veronika Lacková, ArtD.  

Mgr. art. Rastislav Suchan, ArtD.   

Externá časť: 

Prof. Anna Nowak, AM (Akademia muzyczna im. F. Nowowiejskiego, Bydgoszcz) 

Prof. Ing. MgA. Ivo Medek, PhD. (JAMU Brno)  

Prof. Mgr.art Ida Černecká, ArtD. (VŠMU Bratislava) 

Doc. PhDr. Roman Dykast, PhD.  (HAMU Praha) 

 

 

2. AS HUAJA v zmysle platného štatútu čl.12 ods.1) písm.f) a § 47b ods. 2 písm. písm. f) 

Zákona o vysokých školách v znení neskorších predpisov prijal predložený návrh rektora 

na schválenie Dlhodobého zámeru HUAJA BŠ do roku 2017, ktorý bol prerokovaný na 

zadaní Umeleckej a vedeckej rady HUAJA BŠ.  
 

3. V zmysle § 47b písm. i) vysokoškolského zákona AS HUAJA prijal a schválil predloženú 

Výročnú správu o činnosti a Výročnú správu o hospodárení Hudobnej a umeleckej 

akadémie Jána Albrechta – Banská Štiavnica, s.r.o., odborná vysoká škola za rok 2012.  

 

4. V zmysle § 47b písm. k) vysokoškolského zákona AS HUAJA schválil Podmienky prijatia  

uchádzačov o štúdium na HUAJA BŠ pre ak. r. 2013/2014.  

 

5. AS dáva na vyjadrenie pripomienky – námety senátora Berlanského ku vylepšeniu 

predmetov v študijnom programe Hudobná teória a interpetácia garantke študijného programu 

prof. PhDr. Zuzane Martinákovej, PhD.  

 


