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Zasadanie AS HUAJA BŠ pre krátkosť času nebolo možné riadnym spôsobom zvolať, preto
predsedníčka AS HUAJA BŠ požiadala všetkých senátorov o vyjadrenie per rollam ku bodom:
1. Schválenie Výročnej správy o činnosti a Výročnej správy o hospodárení HUAJA BŠ za
rok 2013
2. Odsúhlasenie podmienok prijatia na štúdium na akademický rok 2014/2015
Členovia Akademického senátu HUAJA BŠ boli vyzvaní elektronickou formou ku vyjadreniu
k predloženej Výročnej správe o činnosti a hospodárení HUAJA BŠ za kalendárny rok 2013.
Senátorom bol dokument doručený elektronicky.
Predsedníčka AS HUAJA BŠ v elektronickej správe informovala, že za uplynulý rok 2013 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.
Výročná správa o činnosti vysokej školy za rok 2013 obsahuje dôležité a významné fakty našej
inštitúcie a sumarizuje rok 2013 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.
Predsedníčka AS vyzvala senátorov, aby po preštudovaní predložených správ tieto komentovali,
a zároveň sa vyjadrili o ich prijatí. Následne predsedníčka AS HUAJA BŠ skonštatovala, že AS
HUAJA BŠ Výročnú správu o činnosti ako aj Výročnú správu o hospodárení HUAJA BŠ za rok
2013 schválil per rollam (vyjadrenia tvoria prílohu tejto zápisnice).
Podmienky prijatia na štúdium predložil prof. PhDr. Egon Krák, ArtD., rektor HUAJA BŠ. Nakoľko
Podmienky prijatia na štúdium sa od minulého akademického roku nemenili senátori vyjadrili
súhlasné stanovisko bez výhrad. Podmienky prijatia ako celok sú nastavené vhodne.
Podmienky prijatia uchádzačov o štúdium na HUAJA BŠ pre akad. rok 2014/2015 v nezmenenej
forme a v plnom rozsahu sú platné.
V Banskej Štiavnici dňa 29. 5. 2014
Zapísal: Mgr. Kurt Richard Labacher
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