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ŠTATÚT
Ceny rektora Akadémie umení v Banskej Bystrici
Článok 1
V zmysle článku 33, bodu č. 6/ Štatútu Akadémie umení v Banskej Bystrici rektor AU
oceňuje zamestnancov a študentov AU, ako aj iné osoby, ktoré sa zaslúžili o rozvoj
umeleckej vysokoškolskej inštitúcie.
Cena rektora (ďalej len "cena") je prejavom osobitného uznania absolventom akadémie,
ktorí za celé štúdium dosiahli priemerný prospech 1,10 (pričom známky počas celého štúdia
neboli horšie ako "veľmi dobre" a vykonali štátnu skúšku zo všetkých predmetov s
prospechom "výborne", aktívne sa zapájali do umeleckej, výskumnej alebo odbornej činnosti
na fakulte AU.
Cena je aj čestné ocenenie jednotlivcov za významný konkrétny čin, celoživotné dielo
alebo dlhoročný prínos v oblasti umenia a vzdelávania.
Článok 2
Cenu udeľuje rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici na základe návrhu dekanov
fakúlt Akadémie umení v Banskej Bystrici, vedúcich zamestnancov AU alebo
z vlastného podnetu.
Navrhovateľ ocenenia zodpovedá za obsahovú a formálnu stránku návrhu.
Návrh na ocenenie musí obsahovať:
a)
osobné údaje navrhovaného (meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, rodné
číslo, názov a adresu bydliska/pracoviska),
b) podrobné zdôvodnenie a zhodnotenie návrhu,
c)
dátum a podpis navrhovateľa.
Návrhy na udelenie ceny musia byť predložené rektorovi AU najneskôr mesiac pred
termínom odovzdávania ocenenia.
Článok 3
Cena rektora sa odovzdáva pri slávnostných akademic kých podujatiach,
zasadnutiach akademických orgánov AU alebo iných významných, mimoriadnych
príležitostiach.
Udelenie ceny je spojené s odovzdaním morálneho alebo finančného ocenenia.
Článok 4
Náklady na udeľovanie cien sa uhrádzajú z prostriedkov AU určených na oceňovanie
zásluh, resp.z mimorozpočtových zdrojov.

O výške finančnej odmeny, alebo vecného daru, rozhoduje rektor AU v rámci limitu
finančných prostriedkov transféru na oceňovanie zásluh, schváleného na príslušný kalendárny
rok.
Článok 5
Udelenie ceny spadá do výlučnej kompetencie rektora AU. Na rozhodnutie rektora
o neudelení ceny nemôže mať vplyv prípadné odvolanie sa proti rozhodnutiu o neudelení
ceny.
Organizačné a administratívne práce spojené s udeľovaním ceny zabezpečuje rektorát,
ktorý vedie aj evidenciu o udeľovaných cenách rektora.
Článok 6
Tento štatút nadobúda účinnosť 1. apríla 2002.
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