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DODATOK Č. 2 
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Akadémia umení v Banskej Bystrici (ďalej len „akadémia“) vydáva po schválení 

v Akademickom senáte AU dňa 27. februára 2020 v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento Dodatok č. 

2 k Organizačnému poriadku Akadémie umení v Banskej Bystrici v znení Dodatku č. 1 (ďalej 

len „Organizačný poriadok akadémie“). 

 

 

Čl. I. 

Organizačný poriadok akadémie sa mení a dopĺňa takto: 

 

1) V čl. 1 ods. 1 sa slová „je podľa § 15 ods. 1 písm. e)“ nahrádzajú slovami „je podľa § 15 

ods. 1 písm. f)“.  

 

2)  V čl.  5 ods. 4  sa pôvodné znenie nahrádza novým, ktoré znie: 

     Útvary patriace do priamej pôsobnosti prorektorov sú: 

     a) prorektor pre vzdelávaciu činnosť a kvalitu: 

         - pracovník útvaru prorektora pre vzdelávaciu činnosť a kvalitu 

         - správca informačného systému (AIS) 

     b) prorektor pre umenie, tvorivú činnosť, habilitačné a inauguračné konanie 

         - pracovník útvaru prorektora pre umenie, tvorivú činnosť, habilitačné a inauguračné  

           konanie 

c) prorektor pre intrainštitucionálnu spoluprácu, publicitu a vonkajšie vzťahy  

         - pracovník prorektora pre intrainštitucionálnu spoluprácu a vonkajšie vzťahy 

     d) prorektor pre rozvoj, projektovú činnosť a informatizáciu  

         - pracovník údržby informačných systémov 

         - projektový koordinátor 

         - pracovník útvaru prorektora pre rozvoj, projektovú činnosť a informatizáciu. 

 

3) V čl. 6 ods. 1 sa druhá veta „Prorektori sú v pracovnoprávnych vzťahoch zaradení 

v štruktúre pracovných miest na príslušnej fakulte akadémie, ale metodicky riadia prodekanov 

a dotknutých zamestnancov (podľa povahy činnosti) fakúlt“ nahrádza “ V súlade s úsekmi 

činnosti sú ustanovení štyria prorektori, ktorí vo svojej oblasti a v rozsahu stanovenom 

rektorom konajú v mene akadémie a riadia útvary patriace do ich priamej riadiacej pôsobnosti 

podľa čl. 5, ods. 4 tohto poriadku a v zmysle ods. 2 tohto článku poriadku. Metodicky riadia 

prodekanov a dotknutých zamestnancov (podľa povahy činností) fakúlt a iných organizačných 

súčastí akadémie.“. 

 

4) V čl. 6 ods. 2 písm. a) ) sa pôvodné znenie nahrádza novým, ktoré znie: 

 

a)  Prorektor pre vzdelávaciu činnosť a kvalitu 

 

1. Metodicky riadi a koordinuje prijímacie konanie a vzdelávaciu činnosť realizovanú 

akadémiou. 

2. Metodicky riadi a koordinuje vydávanie elektronických identifikačných preukazov 

študentov. 

3. Monitoruje a koordinuje využívanie kreditového systému ECTS  

4. Monitoruje a koordinuje akademický informačný systém AIS. 

5. Pripravuje návrhy na koncepčné úpravy akademického informačného systému 

a zastupuje akadémiu v riadiacej rade AIS. 

6. Koordinuje uplatňovanie systému štipendijnej podpory študentov (sociálnych, 

motivačných a doktorandských štipendií).  

7. Usmerňuje činnosti spojené s vytváraním a akreditáciou študijných programov I. až 

III. stupňa. 
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8.  Zodpovedá za výkon štatistickej činnosti akadémie za vzdelávaciu oblasť  

9.  Koordinuje a zodpovedá za napĺňanie centrálneho registra študentov. 

10. Zodpovedá za vydávanie dokladov o štúdiu a dokladov o absolvovaní štúdia. 

11. Metodicky usmerňuje celoživotné a ďalšie vzdelávanie poskytované akadémiou. 

12. Zodpovedá za prípravu, koordináciu a implementáciu vnútorného systému kvality. 

13. Koordinuje procesy zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. 

14. Sleduje vývoj národnej legislatívy a medzinárodných dokumentov zameraných na 

zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania a koordinuje ich 

implementáciu do vnútorných predpisov akadémie. 

15. Monitoruje  procesy vzdelávania, navrhuje korekčné opatrenia na odstránenie 

identifikovaných nedostatkov a stratégie zlepšovania v tejto oblasti. 

16. Systematicky buduje a rozvíja sieť domácich a medzinárodných kontaktov 

a partnerstiev  v oblasti vzdelávacej spolupráce a akademických mobilít. 

17. Koordinuje  vysielanie zamestnancov a študentov na zahraničné študijné pobyty. 

18. Koordinuje činnosti súvisiace so zabezpečovaním pracovných pobytov zahraničných 

lektorov počas ich pedagogického pôsobenia na akadémii. 

19. Koordinuje uznanie študijných výsledkov zo zahraničných študentských mobilít. 

20. Koordinuje pripomienkovanie obsahovej a vecnej stránky návrhov zákonodarných 

noriem za oblasť vzdelávania. 

21. Vykonáva prvostupňovú vecnú a formálnu kontrolu písomností za zverený úsek 

predkladaných rektorovi na podpis. 

22. Priamo riadi správcu informačných systémov (AIS), pracovníka útvaru prorektora. 

23. Metodicky riadi prodekanov a iných zamestnancov vstupujúcich najmä do realizácie 

vzdelávacieho procesu a mobilít. 

 

5) V čl. 6 ods. 2 písm. b) ) sa pôvodné znenie nahrádza novým, ktoré znie: 

 

b) Prorektor pre umenie, tvorivú činnosť, habilitačné a inauguračné konanie 

1. Vypracúva komplexné stratégie, návrhy a plány na realizáciu umeleckých a iných 

tvorivých činností akadémie. 

2. Monitoruje, plánuje, koordinuje a metodicky usmerňuje umeleckú a tvorivú činnosť 

akadémie. 

3. Monitoruje, koordinuje a metodicky usmerňuje habilitačné a inauguračné konania 

akadémie.  

4. Koordinuje prípravu podkladov o výskumnej, umeleckej, publikačnej a ďalšej tvorivej 

činnosti pre účely výročných správ a akreditácie. 

5. Koordinuje edičnú činnosť akadémie. 

6. Zodpovedá za výkon štatistickej činnosti akadémie za oblasť umenia a tvorivej 

činnosti. 

7. Koordinuje a zodpovedá za činnosti spojené s napĺňaním CREPČ a CREUČ. 

8. Koordinuje formulovanie stratégií o zabezpečení kvality umeleckej a tvorivej činnosti. 

9. Podieľa sa na formulovaní stratégie prepojenia tvorivej činnosti a vzdelávania.  

10. Monitoruje  procesy umeleckej a tvorivej činnosti, navrhuje korekčné opatrenia na 

odstránenie identifikovaných nedostatkov a stratégie zlepšovania sa v tejto oblasti. 

11. Systematicky buduje a rozvíja sieť domácich a medzinárodných kontaktov 

a partnerstiev najmä v oblasti umeleckej spolupráce. 

12. Koordinuje pripomienkovanie obsahovej a vecnej stránky návrhov zákonodarných 

noriem za oblasť umenia a tvorivej činnosti. 

13. Sleduje vývoj národnej legislatívy a medzinárodných dokumentov zameraných na 

zabezpečovanie kvality umeleckej a inej tvorivej činnosti. 

14. Koordinuje procesy zabezpečovania kvality umeleckej a inej tvorivej činnosti. 

15. Sleduje kvalifikačnú štruktúru zamestnancov akadémie a navrhuje jej racionalizáciu 

a optimalizáciu vo vzťahu k činnostiam akadémie. 
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16. Vypracúva návrhy na určovanie počtu a štruktúry pracovných miest na akadémii. 

17. Vykonáva prvostupňovú vecnú a formálnu kontrolu písomností za zverený úsek 

predkladaných rektorovi na podpis.  

18. Priamo riadi pracovníka útvaru prorektora. 

19. Metodicky riadi prodekanov a tvorivých zamestnancov za oblasť umenia a  tvorivej 

činnosti. 

20. Metodicky riadi pracovisko pre vývoj a výskum v oblasti vedy a umenia akadémie. 

21. Metodicky riadi pracovisko akademickej knižnice akadémie. 

 

 

6) V čl. 6 ods. 2 písm. c) ) sa pôvodné znenie nahrádza novým, ktoré znie:: 

 

c) Prorektor pre intrainštitucionálnu spoluprácu, publicitu a vonkajšie vzťahy  

 

1. Koordinuje a metodicky riadi vnútorný grantový systém na podporu študentskej 

umeleckej produkcie. 

2. Koordinuje a metodicky riadi vnútorný grantový systém na podporu zamestnaneckej 

umeleckej produkcie. 

3. Monitoruje činnosť akadémie najmä v oblasti vzdelávania, projektovej, umeleckej 

a inej tvorivej činnosti. 

4. Navrhuje a zabezpečuje implementáciu nástrojov na získavanie spätnej väzby  o 

vlastnej činnosti akadémie od študentov a zamestnancov akadémie. 

5. Navrhuje a monitoruje nápravné opatrenia v súvislosti so zvyšovaním kvality. 

6. Monitoruje, zhromažďuje a archivuje vyjadrenia, hodnotiace a mediálne správy 

o akadémii vrátanie cien a ocenení (inštitúcie, študentov a zamestnancov). 

7. Metodicky riadi evaluáciu činností akadémie a koordinuje vypracovanie výročných 

správ o činnosti akadémie.  

8. Sleduje vývoj národnej legislatívy a medzinárodných dokumentov zameraných na 

zabezpečovanie kvality činnosti vysokoškolskej inštitúcie. 

9. Monitoruje procesy zabezpečovania kvality vlastnej činnosti akadémie. 

10. Formuluje mediálnu a komunikačnú stratégiu akadémie a koordinuje marketingové 

a propagačné aktivity akadémie. 

11. Koordinuje, metodicky riadi a rediguje vydávanie časopisu ART3 

12. Koordinuje, metodicky riadi a rediguje publikovanie na WEB sídle akadémie a jej 

fakultách. 

13. Koordinuje, spracúva a zverejňuje informácie o možnostiach a podmienkach štúdia na 

akadémii vo vzťahu k stredným školám a verejnosti. 

14. Koordinuje poskytovanie informácií o činnosti akadémie v rámci informačného servisu 

a zabezpečovanie činností súvisiacich s poskytovaním informácií verejnosti podľa zák. 

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

15. Systematicky buduje a rozvíja sieť domácich a medzinárodných kontaktov 

a partnerstiev. 

16. Buduje a udržiava sieť ALUMNI kontaktov na absolventov akadémie. 

17. Participuje na pracovných stretnutiach rektora s MŠVVaŠ SR, prípadne s ďalšími 

ústrednými orgánmi, orgánmi samosprávy alebo partnerskými inštitúciami. 

18. Vykonáva prvostupňovú vecnú a formálnu kontrolu písomností za zverený úsek 

predkladaných rektorovi na podpis. 

19. Priamo riadi pracovníka útvaru prorektora a WEB správcu. 

20. Metodicky riadi prodekanov a  zamestnancov akadémie vstupujúcich do procesov, 

ktoré zabezpečuje. 
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7) V čl. 6 ods. 2 písm. d) ) sa pôvodné znenie nahrádza novým, ktoré znie: 

 

d) Prorektor pre rozvoj, projektovú činnosť a informatizáciu AU 

1. Vypracúva komplexné prognózy a návrhy na rozvoj akadémie smerujúce k formulácii 

dlhodobého zámeru akadémie a jeho napĺňaniu. 

2. Monitoruje a koordinuje činnosti akadémie spojené s napĺňaním dlhodobého zámeru.  

3. Monitoruje a koordinuje investičnú a stavebnú činnosť akadémie. 

4. Monitoruje, koordinuje a metodicky usmerňuje projektovú činnosť akadémie. 

5. Zastupuje akadémiu v grantových komisiách a hodnotiacich skupinách. 

6. Zabezpečuje rozvoj a koordinuje  účelné využitie informačných a komunikačných 

technológií na akadémii. 

7. Vypracováva komplexné stratégie informatizácie a digitalizácie. 

8. Systematicky buduje a rozvíja sieť domácich a medzinárodných kontaktov 

a partnerstiev najmä v oblasti projektovej spolupráce. 

9. Monitoruje  kvalitu v oblasti projektovej činnosti akadémie, navrhuje korekčné 

opatrenia na odstránenie identifikovaných nedostatkov a stratégie zlepšovania sa 

v predmetnej oblasti. 

10.  Koordinuje prípravu podkladov za zverenú oblasť pre účely akreditácie akadémie. 

11.  Zodpovedá za výkon štatistickej činnosti akadémie za oblasť projektovej činnosti. 

12.  Participuje na pracovných stretnutiach rektora s ústrednými orgánmi  štátnej správy, 

orgánmi samosprávy alebo partnerskými inštitúciami. 

13.  Sleduje vývoj národnej legislatívy a medzinárodných dokumentov zameraných na 

zabezpečovanie kvality projektovej činnosti. 

14.  Koordinuje procesy zabezpečovania kvality projektovej činnosti. 

15. Vykonáva prvostupňovú vecnú a formálnu kontrolu písomností za zverený úsek 

predkladaných rektorovi na podpis.  

16.  Priamo riadi správcu informačných systémov (IKT infraštruktúry), pracovníka údržby 

informačných systémov a pracovníka útvaru prorektora. 

17.  Metodicky riadi a usmerňuje zamestnancov akadémie a projektové tímy. 

 

 

Čl. II. 

 

1) Ostatné ustanovenia  Organizačného poriadku Akadémie umení v Banskej Bystrici 

ostávajú nezmenené v platnosti. 

 

2) Tento dodatok č. 2 Organizačného poriadku Akadémie umení v Banskej Bystrici nadobúda 

platnosť dňom jeho schválenia v Akademickom senáte Akadémie umení v Banskej Bystrici 

a účinnosť 1. marca 2020. 

  

3) Neoddeliteľná súčasť Organizačného poriadku Akadémie umení v Banskej Bystrici – 

Schéma organizačného členenia sa mení a dopĺňa podľa grafického znázornenia, ktoré 

tvorí súčasť tohto Dodatku č. 2 k Organizačnému poriadku a v celom rozsahu nahrádza 

Schému organizačného členenia prijatú Dodatkom č. 1 k  Organizačnému poriadku. 

 

 

 

 

..........…………….........…….…..........….......         ............................................................ 

doc. Štefan Balázs, akademický maliar, ArtD.         prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD.                                               

        predseda Akademického senátu                                                          rektor  

    Akadémie umení v Banskej Bystrici                               Akadémie umení v Banskej Bystrici 


