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Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

(1) Štatút Akreditačnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici (ďalej tiež len „Štatút Akreditačnej 
rady“) je vnútorným predpisom Akadémie umení v Banskej Bystrici (ďalej len „Akadémia 
umení“ alebo „AU BB“) podľa zákona  č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých 
školách“). Štatút Akreditačnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici je účinný od 
08.12.2021. 

(2) Vzhľadom na novelizáciu zákona o vysokých školách zákonom č. 137/2022 Z. z., ktorým  
sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony, účinným od 25.04.2022 a súvisiace zmeny Štatútu Akadémie umení v Banskej 
Bystrici (ďalej len „Štatút“), schváleného Akademickým senátom Akadémie umení (ďalej 
len „Akademický senát“ alebo „Akademický senát AU BB“) dňa 27.06.2022 a registrovaného 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len 
„ministerstvo“) na základe rozhodnutia ministerstva č. spisu: 2022/17699:2-D2810 zo dňa 
18.07.2022, Akadémia umení vydáva tento Dodatok č. 1 k Štatútu Akreditačnej rady (ďalej 
tiež len „Dodatok“). 

(3) Tento Dodatok bol schválený na návrh rektora Akadémie umení Akademickým senátom 
Akadémie umení a Umeleckou a vedeckou radou Akadémie umení po jeho prerokovaní 
a schválení v Akreditačnej rade Akadémie umení (ďalej len „Akreditačná rada“ alebo „AR 
AU“).  
 

Čl. 2 
Predmet Dodatku 

(1) Štatút Akreditačnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici sa týmto Dodatkom mení 
a dopĺňa nasledovne: 

1.1. V čl. 1 s názvom „Použité skratky a slovné spojenia“ sa za skratku „Akreditačná rada 
Akadémie umení v Banskej Bystrici (ďalej len „AR AU“)“ dopĺňa skratka v znení  
„• Umelecko-pedagogická rada (ďalej len „UPR“) fakulty“. 

1.2. V čl. 3 s názvom „Vznik a zánik členstva Akreditačnej rady Akadémie umení v Banskej 
Bystrici“: 

a) v ods. 6 sa slová „na návrh dekanov fakúlt schvaľujú dotknuté časti akademických senátov 
fakúlt“ nahrádzajú slovami „schvaľujú Umelecko-pedagogické rady príslušných fakúlt  
na návrh dekanov v prípade zástupcov zamestnancov a dekani príslušných fakúlt na návrh 
študentov, ktorí sú členmi programových a spoločných programových rád príslušných 
fakúlt, v prípade zástupcov študentov“, 

b) v ods. 6 v celom texte sa slová „schvaľuje zamestnanecká časť akademického senátu“ 
nahrádzajú slovami „schvaľuje na návrh dekana Umelecko-pedagogická rada“, 
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c) v ods. 6 v celom texte sa slová „schvaľuje študentská časť akademického senátu“ 
nahrádzajú slovami „schvaľuje dekan na návrh študentov, ktorí sú členmi programových 
a spoločných programových rád“, 

d) v ods. 11 sa druhá odrážka nahrádza nasledovným znením: „Doručením schváleného 
odôvodneného odvolania stáleho interného člena rady nominovaného fakultou na základe 
uznesenia UPR príslušnej fakulty v prípade zástupcov zamestnancov (návrh do UPR 
príslušnej fakulty podáva dekan) resp. na základe rozhodnutia dekana príslušnej fakulty 
v prípade zástupcov študentov.“.  

1.3. V čl. 4 s názvom „Úlohy, rozhodovacie právomoci a formy hlasovania Akreditačnej rady 
Akadémie umení v Banskej Bystrici“ v ods. 19 sa slová „UVR AU“ nahrádzajú slovami  
„AS AU“. 

1.4. V čl. 10 s názvom „Záverečné a prechodné ustanovenia“ v ods. 2 sa slová „UVR AU  
po predchádzajúcom prerokovaní AS AU“ nahrádzajú slovami „AS AU“. 

(2) Ostatné ustanovenia Štatútu Akreditačnej rady ostávajú nezmenené v platnosti. 
 

Čl. 3 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

(1) Funkčné obdobie členov Akreditačnej rady Akadémie umení, ktoré začalo plynúť podľa 
doterajších predpisov, skončí uplynutím funkčného obdobia, ak nezanikne skôr podľa 
Štatútu Akreditačnej rady Akadémie umení v znení tohto Dodatku. 

(2) Akreditačná rada Akadémie umení v Banskej Bystrici prerokovala a schválila tento Dodatok  
k Štatútu Akreditačnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici dňa 30. 11. 2022. 

(3) Umelecká a vedecká rada Akadémie umení v Banskej Bystrici schválila tento Dodatok 
k Štatútu Akreditačnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici dňa 19. 12. 2022. 

(4) Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici prerokoval a schválil tento Dodatok 
k Štatútu Akreditačnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici dňa 6. 12. 2022. 

(5) Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa jeho schválenia dňa 19. 12. 2022. 
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