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Štatút Správnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici 

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici (ďalej len „Správna rada“) je orgán 

ustanovený na základe zákona NR SR 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“) a článku 14a štatútu Akadémie umení v Banskej Bystrici.  

 

Čl. 1 

Poslanie Správnej rady 

(1) Správna rada v rámci svojej pôsobnosti podporuje posilňovanie väzby Akadémie umení 

v Banskej Bystrici (ďalej len „Akadémia umení“) a spoločnosti v súlade s poslaním 

Akadémie umení. Uplatňuje a presadzuje verejný záujem v činnosti Akadémie umení.  

(2) Postavenie Správnej rady je dané zákonom o vysokých školách, štatútom Akadémie umení 

a týmto štatútom Správnej rady Akadémie umení.   

 

Čl. 2 

Zloženie Správnej rady, členstvo v Správnej rade 

(1) Správna rada Akadémie umení má 5 členov v súlade s § 40 ods. 2 zákona o vysokých 

školách a čl. 14a časť A ods. 2 štatútu Akadémie umení.  

(2) Členmi Správnej rady Akadémie umení sú najmä: 

- významné vedecké osobnosti alebo umelecké osobnosti,  

- predstavitelia verejného života na celoštátnej úrovni alebo na regionálnej úrovni, 

- významní predstavitelia podnikateľskej oblasti v súlade s poslaním Akadémie umení, 

alebo  

- osoby, ktoré majú skúsenosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými 

prostriedkami právnickej osoby. 

(3) Za člena Správnej rady Akadémie umení možno zvoliť alebo vymenovať len osobu, ktorá: 

a) má najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,  

b) má najmenej štyri roky praxe v riadení v právnickej osobe a  

c) má schopnosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami právnickej 

osoby.1 

(4) Funkcia člena Správnej rady Akadémie umení je nezlučiteľná:2 

a) s funkciou poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, člena vlády, štátneho 

tajomníka, rektora, prorektora, dekana a vedúceho súčasti Akadémie umení, ktorá nie 

                                                           

1 § 40 ods. 3 zákona o vysokých školách. 
2 § 40 ods. 4 zákona o vysokých školách. 
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je fakultou; členmi Správnej rady nesmú byť ani ich závislé osoby [§ 2 písm. n) zákona 

č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov], 

b) so štátnozamestnaneckým pomerom v služobnom úrade, ktorým je Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),  

c) s pracovným pomerom s ministerstvom alebo ním zriadenou rozpočtovou 

organizáciou alebo príspevkovou organizáciou,  

d) s členstvom v akademickej obci Akadémie umení; študentská časť Akademického 

senátu Akadémie umení môže voliť príslušného člena Správnej rady Akadémie umení 

aj z členov akademickej obce Akadémie umení okrem členov Akademického senátu 

Akadémie umení,   

e) s členstvom v správnej rade inej vysokej školy.  

 

Čl. 3 

Ustanovenie Správnej rady 

(1) Jedného člena Správnej rady Akadémie umení volia a odvolávajú tajným hlasovaním 

ostatní členovia Správnej rady postupom, ktorý je bližšie upravený v čl. 4 tohto štatútu. 

Ak členovia Správnej rady Akadémie umení nezvolia tohto člena Správnej rady do šiestich 

mesiacov od uvoľnenia funkcie príslušného člena, vymenuje a odvolá ho minister 

školstva na návrh Slovenskej akadémie vied.3 

(2) Jednu polovicu ostatných členov Správnej rady Akadémie umení (t. j. dvoch členov 

Správnej rady) volí a odvoláva Akademický senát Akadémie umení, z toho jedného člena 

Správnej rady volí a odvoláva len jeho študentská časť v súlade s podmienkami 

a pravidlami stanovenými štatútom Akadémie umení a vnútornými predpismi Akadémie 

umení.4 

(3) Druhú polovicu ostatných členov Správnej rady Akadémie umení (t. j. dvoch členov 

Správnej rady) vymenúva a odvoláva minister školstva. 

(4) Návrhy kandidátov na členov Správnej rady Akadémie umení predkladajú Akademickému 

senátu Akadémie umení a ministrovi školstva:5 

a) právnické osoby zapísané do registra mimovládnych neziskových organizácií,6  

b) obce,  

                                                           

3  § 40 ods. 2 zákona o vysokých školách.. 
4  § 40 ods. 2 zákona o vysokých školách., čl. 14a časť A ods. 3 štatútu Akadémie umení. 
5  Podľa § 40 ods. 3 zákona o vysokých školách. 
6  Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov mimovládnymi neziskovými organizáciami, ktorých údaje sa zapisujú do registra, sú: 

 a) nadácie, 

 b) neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, 

 c) neinvestičné fondy, 

 d) občianske združenia, odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov, 

 e) organizácie s medzinárodným prvkom. 
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c) samosprávne kraje,  

d) Slovenská akadémia vied,  

e) verejné výskumné inštitúcie a ďalšie právnické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčenia  

o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj okrem vysokých škôl,  

f) reprezentatívne združenia zamestnávateľov,  

g) múzeá, galérie a divadlá. 

(5) Akademický senát Akadémie umení zvolí tajným hlasovaním z doručených návrhov 

dvoch kandidátov na člena Správnej rady Akadémie umení. Minister školstva vyberie  

z doručených návrhov dvoch kandidátov na člena Správnej rady Akadémie umení. 

(6) Po voľbe a výbere kandidátov zorganizuje Akadémia umení verejné vypočutie kandidátov. 

Verejné vypočutie sa uskutočňuje tak, aby možnosť klásť otázky prihláseným záujemcom 

mali najmä členovia akademickej obce Akadémie umení a zástupcovia verejnosti. Verejné 

vypočutie sa vysiela naživo na webovom sídle Akadémie umení. Záznam z verejného 

vypočutia sa zverejňuje podľa podmienok stanovených zákonom o vysokých školách. 

(7) Po verejnom vypočutí kandidátov predloží predseda Akademického senátu Akadémie 

umení na vyjadrenie ministrovi školstva návrh kandidátov zvolených Akademickým 

senátom a minister školstva predloží návrh ním vymenúvaných kandidátov na vyjadrenie 

Akademickému senátu Akadémie umení. Ak sa Akademický senát alebo minister školstva 

k návrhu nevyjadrí do 30 dní odo dňa jeho predloženia, platí, že sa vyjadril. 

(8) Po uplynutí lehoty na vyjadrenie podľa predchádzajúceho odseku rozhodne Akademický 

senát Akadémie umení tajným hlasovaním o potvrdení alebo o nepotvrdení voľby 

kandidátov na člena Správnej rady Akadémie umení a minister školstva vymenuje členov 

Správnej rady Akadémie umení alebo odmietne kandidátov. Ak Akademický senát 

nepotvrdí voľbu niektorého kandidáta alebo ak minister školstva nevymenuje niektorého 

kandidáta, opakuje sa postup podľa tohto čl. 3 ods. 5 až 8 tohto štatútu z pôvodne 

doručených návrhov.7 Ďalšie podrobnosti a zásady voľby členov Správnej rady 

Akademickým senátom Akadémie umení upravuje osobitný vnútorný predpis Akadémie 

umení vydaný v zmysle § 15 ods. 1 písm. i) zákona o vysokých školách - Rokovací 

poriadok Akademického senátu Akadémie umení. 

(9) Ak niektorému z členov Správnej rady Akadémie umení zanikne členstvo alebo ak  

sa v dôsledku zmeny počtu členov Akademického senátu Akadémie umení zvýši počet 

členov Správnej rady, Akademický senát Akadémie umení zvolí, členovia Správnej rady 

zvolia alebo minister školstva vymenuje nového člena Správnej rady Akadémie umení  

bez zbytočného odkladu tak, aby sa zachovalo zloženie Správnej rady Akadémie umení 

v súlade so štatútom Akadémie umení. 

  

                                                           

7  § 40 ods. 5 posledná veta zákona o vysokých školách, čl. 14a časť B ods. 7 štatútu Akadémie umení. 
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(10) Ak sa v dôsledku zmeny počtu členov Akademického senátu Akadémie umení zníži počet 

členov Správnej rady Akadémie umení, na jej prvom zasadnutí po zmene počtu členov  

sa žrebom určia členovia Správnej rady Akadémie umení, ktorých členstvo nasledujúcim 

dňom zaniká. Žrebom sa určí rovnaký počet členov Správnej rady Akadémie umení 

zvolených Akademickým senátom Akadémie umení a vymenovaných ministrom školstva. 

Žrebovanie vykonáva pred ostatnými prítomnými členmi Správnej rady predseda 

Správnej rady a v jeho neprítomnosti podpredseda Správnej rady, inak najstarší prítomný 

člen Správnej rady. 
 

Čl. 4 

Voľba a odvolávanie jedného člena Správnej rady ostatnými členmi  

(1) Jedného člena Správnej rady Akadémie umení volia a odvolávajú v súlade s § 40 ods. 2 

zákona o vysokých školách a čl. 14a časť A ods. 3 štatútu Akadémie umení tajným 

hlasovaním ostatní členovia Správnej rady.  

(2) Správna rada je spôsobilá voliť svojho člena, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 

všetkých jej členov. 

(3) Kandidáta na člena Správnej rady sú oprávnení voliť ostatní členovia Správnej rady 

postupom podľa tohto čl. 4 tohto štatútu: 

a) z návrhov kandidátov, ktoré boli predložené Akademickému senátu Akadémie umení  

a ministrovi školstva v zmysle čl. 3 ods. 4 tohto štatútu, s výnimkou kandidátov, ktorí 

už boli do funkcie člena Správnej rady z týchto návrhov zvolení alebo vymenovaní a  

b) z návrhov kandidátov, ktoré predložili ostatní členovia Správnej rady predsedovi 

Správnej rady najneskôr na zasadnutí Správnej rady, na ktorom sa má uskutočniť 

voľba člena Správnej rady.8 Návrh kandidáta predložený členom Správnej rady  

sa podáva písomne a obsahuje najmä: 

- údaje o navrhovateľovi, 

- údaje o navrhovanej osobe (meno, priezvisko, titul, dosiahnuté vysokoškolské 

vzdelanie, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje), 

- profesijný životopis navrhovanej osoby, 

- súhlas navrhovanej osoby s kandidatúrou, 

- čestné vyhlásenie navrhovanej osoby o skutočnosti, že spĺňa podmienky členstva  

v Správnej rade Akadémie umení v zmysle § 40 ods. 3 zákona o vysokých školách  

a že prípadným členstvom v Správnej rade nenastane u nej prekážka nezlučiteľnosti 

funkcií podľa § 40 ods. 4 zákona o vysokých školách. 

  

                                                           

8  Ustanovenie čl. 15 ods. 3 druhej vety tohto štatútu tým nie je dotknuté. 
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(4) Navrhovaní kandidáti musia spĺňať podmienky členstva v Správnej rade Akadémie umení 

podľa § 40 ods. 3, 4 zákona o vysokých školách v spojení s čl. 14a časť A ods. 4 až 6 

štatútu Akadémie umení a musia vyjadriť súhlas s kandidatúrou. Ak navrhnutí kandidáti 

na člena Správnej rady spĺňajú podmienky členstva v Správnej rade Akadémie umení  

a vyjadrili súhlas s kandidatúrou, ich nominácie sa zapíšu na kandidátnu listinu  

s príslušným poradovým číslom. Na kandidátnu listinu nebudú zapísaní kandidáti, ktorí 

už boli zvolení alebo vymenovaní do funkcie Akademickým senátom alebo ministrom 

školstva. 

(5) Členovia Správnej rady Akadémie umení zvolia tajným hlasovaním jedného člena 

Správnej rady bez zbytočného odkladu, najneskôr do šiestich mesiacov od uvoľnenia 

funkcie príslušného člena.  

(6) Voľbu člena Správnej rady zabezpečuje trojčlenná volebná komisia. Volebná komisia  

sa ustanoví tak, že najstarší prítomný člen Správnej rady Akadémie umení vyžrebuje 

mená troch členov volebnej komisie z volebnej urny, do ktorej boli pred žrebovaním 

vložené lístky s menami všetkých prítomných členov Správnej rady. Predsedom volebnej 

komisie sa stane najstarší člen volebnej komisie, pokiaľ predsedníctvo neodmietne. 

(7) Voľba člena Správnej rady sa uskutočňuje tajným hlasovaním tak, že hlasujúci člen 

Správnej rady označí jedného ním vybraného kandidáta na hlasovacom lístku 

zakrúžkovaním poradového čísla pri mene kandidáta, prípadne tak, že na hlasovacom 

lístku uvedie priezvisko jedného kandidáta, ktorému odovzdáva svoj hlas. 

(8) Kandidát je zvolený za člena Správnej rady v prvom kole, ak získal nadpolovičnú väčšinu 

platných hlasov všetkých členov Správnej rady Akadémie umení. 

(9) Ak členovia Správnej rady nezvolia v prvom kole volieb nového člena Správnej rady, 

voľba sa opakuje tak, že do ďalšieho kola postupujú dvaja kandidáti, ktorí získali najvyšší 

počet hlasov. V prípade, ak viacerí kandidáti na postupových miestach majú rovnaký 

počet hlasov, postupujú do druhého kola všetci títo kandidáti. Za člena Správnej rady  

je v druhom kole zvolený kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov 

prítomných členov Správnej rady Akadémie umení. V prípade rovnosti hlasov  

sa o úspešnom kandidátovi rozhodne žrebom vykonaným zo strany predsedu volebnej 

komisie pred prítomnými členmi volebnej komisie. 

(10) Predseda volebnej komisie zabezpečí vyhotovenie písomného záznamu o výsledkoch 

volieb. Záznam podpíšu všetci členovia volebnej komisie. 

(11) Ak člen Správnej rady nebude zvolený ani do šiestich mesiacov od uvoľnenia funkcie, 

vymenuje ho minister školstva na návrh Slovenskej akadémie vied. 

(12) Postup podľa tohto čl. 4 tohto štatútu sa použije primerane aj na odvolávanie člena 

Správnej rady zvoleného Správnou radou Akadémie umení. Návrh na odvolanie člena 

Správnej rady je oprávnený predložiť: a) predseda Správnej rady, b) nadpolovičná väčšina 

členov Správnej rady, c) najmenej jedna tretina členov Akademického senátu Akadémie 
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umení, d) najmenej jedna tretina členov študentskej časti Akademického senátu 

Akadémie umení. Návrh na odvolanie člena Správnej rady sa predkladá v písomnej 

podobe spolu s odôvodnením a presným vymedzením dôvodu odvolania predsedovi 

Správnej rady; v prípade, ak sa návrh na odvolanie týka predsedu Správnej rady, podáva 

sa podpredsedovi Správnej rady. Predseda resp. podpredseda Správnej rady Akadémie 

umení informuje o podanom návrhu na odvolanie dotknutého člena Správnej rady 

a požiada ho o písomné vyjadrenie k návrhu v stanovenej lehote. Dotknutý člen Správnej 

rady má právo osobne vystúpiť na zasadnutí Správnej rady Akadémie umení a vyjadriť  

sa k dôvodom na jeho odvolanie. O návrhu na odvolanie člena Správnej rady Akadémie 

umení rozhoduje Správna rada tajným hlasovaním. Správna rada je spôsobilá hlasovať, 

ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Uznesenie je prijaté, ak zaň 

hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých členov Správnej rady. Odvolaním z funkcie 

členstvo v Správnej rade Akadémie umení zaniká dňom nasledujúcim po prijatí uznesenia 

o odvolaní. 

 

Čl. 5 

Funkčné obdobie členov Správnej rady 

(1) Funkčné obdobie členov Správnej rady Akadémie umení je päťročné, ak osobitne nie je 

ustanovené inak.9  

 

Čl. 6 

Zánik členstva v Správnej rade                

(1) Členstvo v Správnej rade Akadémie umení zaniká:  

a) uplynutím funkčného obdobia,  

b) vzdaním sa funkcie; výkon funkcie člena Správnej rady sa skončí dňom doručenia 

písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie rektorovi Akadémie umení, ak v oznámení 

nie je uvedený neskorší deň, 

c) odvolaním z funkcie; výkon funkcie člena Správnej rady sa skončí dňom určeným  

v odvolaní z funkcie, 

d) právoplatnosťou rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo 

ktorým mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody, 

e) obmedzením spôsobilosti na právne úkony, 

f) začatím výkonu funkcie alebo vznikom pracovného pomeru alebo 

štátnozamestnaneckého pomeru nezlučiteľného s funkciou člena Správnej rady, 

g) vznikom postavenia závislej osoby vo vzťahu k poslancovi Národnej rady Slovenskej 

republiky, členovi vlády, štátnemu tajomníkovi, rektorovi, prorektorovi, dekanovi 

alebo vedúcemu súčasti Akadémie umení, ktorá nie je fakultou, alebo 

                                                           

9 Porov. čl. 15 ods. 3 tohto štatútu. 
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h) smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho, 

i) v prípadoch podľa čl. 3 ods. 10 tohto štatútu. 

(2) Člena Správnej rady Akadémie umení môže odvolať ten, kto ho do funkcie zvolil alebo 

vymenoval. 

(3) Člena Správnej rady Akadémie umení možno v súlade s § 40 ods. 9 zákona o vysokých 

školách odvolať, len ak: 

a) člen Správnej rady Akadémie umení sa nezúčastnil bez náležitého ospravedlnenia  

na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach Správnej rady Akadémie umení alebo 

b) člen Správnej rady poškodil závažným spôsobom záujem Akadémie umení; ak člen 

Správnej rady Akadémie umení poškodil závažným spôsobom záujem Akadémie 

umení, nemožno ho odvolať v čase od vyhlásenia voľby rektora do jej konania.  

 

Čl. 7 

Predseda a podpredseda Správnej rady 

(1) Správna rada Akadémie umení volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu. Predseda  

a podpredseda Správnej rady Akadémie umení sa volia tajným hlasovaním. 

(2) Správna rada je spôsobilá voliť svojho predsedu a podpredsedu, ak je prítomná 

nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. 

(3) Voľbu predsedu a podpredsedu Správnej rady zabezpečuje trojčlenná volebná komisia. 

Volebná komisia sa ustanoví tak, že najstarší prítomný člen Správnej rady vyžrebuje 

mená troch členov volebnej komisie z volebnej urny, do ktorej boli pred žrebovaním 

vložené lístky s menami všetkých prítomných členov Správnej rady. Predsedom volebnej 

komisie sa stane najstarší člen volebnej komisie, ak predsedníctvo neodmietne. 

(4) Návrhy kandidátov na funkciu predsedu alebo podpredsedu Správnej rady predkladajú 

členovia Správnej rady predsedovi volebnej komisie. Kandidátom na funkciu predsedu 

alebo podpredsedu Správnej rady môže byť iba člen Správnej rady. Na platnú 

kandidatúru sa vyžaduje súhlas navrhnutého kandidáta.  

(5) Voľba predsedu a podpredsedu Správnej rady sa uskutočňuje tajným hlasovaním tak,  

že hlasujúci člen Správnej rady označí jedného ním vybraného kandidáta do príslušnej 

funkcie na hlasovacom lístku zakrúžkovaním poradového čísla pri mene kandidáta, 

prípadne tak, že na hlasovacom lístku uvedie priezvisko jedného kandidáta do príslušnej 

funkcie, ktorému odovzdáva svoj hlas.  

(6) Voľba podpredsedu Správnej rady sa uskutočňuje až po voľbe predsedu Správnej rady 

Akadémie umení. 
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(7) Kandidát je zvolený v prvom kole do príslušnej funkcie predsedu alebo podpredsedu 

Správnej rady, ak získal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov všetkých členov Správnej 

rady Akadémie umení. 

(8) Ak členovia Správnej rady nezvolia v prvom kole volieb do príslušnej funkcie predsedu 

alebo podpredsedu Správnej rady, voľba sa opakuje tak, že do ďalšieho kola postupujú 

dvaja kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov. V prípade, ak viacerí kandidáti  

na postupových miestach majú rovnaký počet hlasov, postupujú do druhého kola všetci 

títo kandidáti. Do príslušnej funkcie predsedu alebo podpredsedu Správnej rady je  

v druhom kole volieb zvolený kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu platných 

hlasov prítomných členov Správnej rady Akadémie umení. 

(9) Predseda volebnej komisie zabezpečí vyhotovenie písomného záznamu o výsledkoch 

volieb. Záznam podpíšu všetci členovia volebnej komisie. 

(10) Ak Správna rada Akadémie umení nemá predsedu, vykonáva jeho funkciu do zvolenia 

nového predsedu podpredseda. Ak Správna rada Akadémie umení nemá ani 

podpredsedu, jeho funkciu do zvolenia nového predsedu Správnej rady vykonáva 

najstarší člen Správnej rady. 

(11) Predseda Správnej rady v rámci svojej pôsobnosti najmä:  

a) zastupuje Správnu radu navonok, 

b) najmenej dvakrát ročne zvoláva zasadnutie Správnej rady,  

c) navrhuje program rokovania Správnej rady,  

d) riadi rokovanie Správnej rady, 

e) podpisuje dokumenty Správnej rady,  

f) je oprávnený vyžadovať podklady potrebné pre činnosť Správnej rady v súvislosti 

s výkonom pôsobnosti Správnej rady podľa § 41 Zákona o vysokých školách,  

g) prizýva hostí na rokovanie Správnej rady.  

(12) Podpredseda Správnej rady v rámci svojej pôsobnosti najmä:  

a) zastupuje predsedu Správnej rady počas jeho neprítomnosti,  

b) z poverenia Správnej rady koná v jej mene.  

 

Čl. 8 

Pôsobnosť Správnej rady 

(1) Pôsobnosť Správnej rady ustanovuje zákon. Správna rada Akadémie umení v súlade  

s ustanovením § 41 zákona o vysokých školách a čl. 14a časť D ods. 1 štatútu Akadémie 

umení: 

a) schvaľuje na návrh rektora po schválení Akademickým senátom Akadémie umení 

rozpočet Akadémie umení a metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly 
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ministerstva školstva podľa § 89 zákona o vysokých školách na súčasti Akadémie 

umení,  

b) schvaľuje na návrh rektora po vyjadrení Akademického senátu Akadémie umení rozpis 

dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 zákona 

o vysokých školách na súčasti Akadémie umení, 

c) udeľuje predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora na právne úkony, ktorými 

chce Akadémia umení 

1. nadobudnúť nehnuteľný majetok, ktorého cena je vyššia ako tristonásobok sumy, 

od ktorej sa veci podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. považujú  

za hmotný majetok, alebo urobiť jeho prevod; za túto cenu sa pokladá suma,  

za ktorú sa v určitom čase a na určitom mieste zvyčajne predáva taký alebo 

porovnateľný nehnuteľný majetok, 

2. nadobudnúť hnuteľnú vec, ktorej cena je vyššia ako tristonásobok sumy, od ktorej 

sa veci podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. považujú za hmotný 

majetok, alebo urobiť jej prevod, 

3. zriadiť vecné bremeno k majetku Akadémie umení na čas dlhší ako päť rokov, 

4. zriadiť predkupné právo k majetku Akadémie umení, ktorého cena je vyššia ako 

dvadsaťnásobok sumy, od ktorej sa veci podľa zákona o dani z príjmov  č. 595/2003 

Z. z. považujú za hmotný majetok, 

5. založiť inú právnickú osobu alebo vložiť peňažný vklad alebo nepeňažný vklad  

do nej alebo do inej právnickej osoby, alebo 

6. uzavrieť zmluvu o čerpaní úveru; Správna rada súhlas neudelí, ak účel použitia 

finančných prostriedkov získaných z úveru nie je v súlade s dlhodobým zámerom 

Akadémie umení alebo splácanie úveru podľa nej môže ohroziť zabezpečenie 

hlavnej činnosti Akadémie umení, 

d) schvaľuje na návrh rektora po predchádzajúcom schválení Akademickým senátom 

Akadémie umení 

1. dlhodobý zámer Akadémie umení, 

2. zlúčenie, splynutie, zrušenie, rozdelenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla Akadémie 

umení, 

3. zriadenie, zlúčenie, splynutie, zrušenie, rozdelenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla 

súčasti Akadémie umení, 

e) schvaľuje na návrh predsedu Akademického senátu Akadémie umení  

po predchádzajúcom schválení Akademickým senátom Akadémie umení zásady voľby 

kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora.       

(2) Na schválenie úkonov podľa tohto čl. 8 ods. 1 tohto štatútu sa vyžaduje súhlas 

nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Správnej rady Akadémie umení.  

(3) O návrhoch podľa tohto čl. 8 ods. 1 písm. d) tohto štatútu musí Správna rada Akadémie 

umení rozhodnúť do 45 dní odo dňa postúpenia návrhu schváleného Akademickým 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/131/20220425#paragraf-89
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/131/20220425#paragraf-89
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senátom Akadémie umení Správnej rade Akadémie umení. Ak Správna rada Akadémie 

umení v tejto lehote nerozhodne, platí, že návrh schválila. 

(4) Správna rada Akadémie umení ďalej: 

a) prerokúva podnety podané Akademickým senátom Akadémie umení alebo orgánom 

fakulty, 

b) vyjadruje sa k veciam, ktoré jej na prerokovanie predloží rektor alebo predseda 

Akademického senátu Akadémie umení, 

c) určuje plat rektora v súlade s § 41 ods. 8 zákona o vysokých školách a osobitným 

predpisom10; kvestor Akadémie umení písomne oznámi rektorovi na základe 

rozhodnutia Správnej rady výšku a zloženie funkčného platu, 

d) dáva podnety a stanoviská k činnosti Akadémie umení, ktoré zverejňuje, 

e) plní úlohu kolektívneho orgánu pri nakladaní s majetkom Akadémie umení v zmysle 

zákona o vysokých školách a osobitných predpisov.11 

(5) V súlade s ustanovením § 17 ods. 5 zákona o vysokých školách Akadémia umení môže 

vložiť svoj nehnuteľný majetok ako vklad na účely uzatvorenia zmluvy o združení podľa 

osobitného predpisu,12 len ak dohodnutý účel združenia súvisí s jej činnosťou; majetok 

Akadémie umení, ktorého hodnota prevyšuje 6 638,50 Eur, možno vložiť len so súhlasom 

Správnej rady. 

(6) V súlade s ustanovením § 17 ods. 9 zákona o vysokých školách Správna rada dáva 

Akadémii umení súhlas na poskytnutie príspevku konzorciu vysokých škôl, ktorého  

je členom, hradenému z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnutých v rámci dotácií 

podľa § 89 zákona o vysokých školách na činnosť, 

a) ktorej vykonávanie verejná vysoká škola uhrádza z dotácie podľa § 89 ods. 4  

až 7 zákona o vysokých školách a 

b) ktorú má príslušné konzorcium vysokých škôl zapísanú v registri konzorcií vysokých 

škôl. 

(7) Členovia Správnej rady Akadémie umení majú právo navrhovať kandidátov do volieb 

kandidáta na rektora Akadémie umení. 

(8) Správna rada Akadémie umení najmenej raz ročne vypracúva a zverejňuje na webovom 

sídle Akadémie umení správu o svojej činnosti. Správu o činnosti Správnej rady 

Akadémie umení prerokúva pred jej zverejnením Akademický senát Akadémie umení.  

 

 

                                                           

10 Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
11 § 17 ods. 1 zákona o vysokých školách, zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene 

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov. 
12 § 829 až 841 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/131/20210101.html#_blank
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/131/20210101.html#_blank
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/131/20210101.html#_blank
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/176/
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Správa o činnosti Správnej rady Akadémie umení obsahuje najmä informácie o jej 

zasadnutiach, účasti jednotlivých členov na zasadnutiach, odporúčaniach Správnej rady  

k činnosti Akadémie umení a zoznam prijatých uznesení. 

(9) Správna rada Akadémie umení si môže vyžiadať od orgánov Akadémie umení najmä: 

a) návrhy rozpočtov súčastí Akadémie umení, 

b) výročné správy o činnosti Akadémie umení a jej súčastí, 

c) výročné správy o hospodárení Akadémie umení a jej súčastí. 

 

Čl. 9 

Zasadnutia Správnej rady 

(1) Zasadnutia Správnej rady zvoláva jej predseda, a to najmenej dvakrát ročne v súlade 

s termínmi záväznými pre predkladanie materiálov, ktoré Správna rada schvaľuje, 

vyjadruje sa k nim, alebo ku ktorým dáva písomný súhlas.  

(2) Zasadnutia Správnej rady sú verejné. Zasadnutie Správnej rady sa považuje za verejné  

aj vtedy, ak Akadémia umení zabezpečí jeho verejný priamy prenos. 

(3) Na žiadosť rektora Akadémie umení alebo najmenej jednej tretiny všetkých členov 

Správnej rady Akadémie umení (t. j. najmenej dvoch členov Správnej rady) je predseda 

Správnej rady povinný zvolať zasadnutie Správnej rady najneskôr do 30 dní.  

(4) Členovia Správnej rady musia byť najmenej 14 dní pred dňom, na ktorý bolo zvolané jej 

zasadnutie, informovaní o dátume, mieste, čase a navrhovanom programe rokovania,  

a to spravidla písomne alebo elektronickou formou. Súčasťou pozvánky sú aj materiály 

k navrhovaným bodom rokovania, ktoré musia byť doručené členom v predstihu 

najmenej 7 dní pred termínom zasadnutia. Vo výnimočných prípadoch sa nemusia 

zachovať lehoty uvedené v tomto bode tohto článku. 

(5) Ak sú niektoré podklady pre rokovanie Správnej rady označené predkladateľom  

ako dôverné, sú členovia Správnej rady a ostatné osoby, ktoré sa zúčastňujú na rokovaní 

Správnej rady, viazané mlčanlivosťou podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. 

(6) Účasť členov Správnej rady na zasadnutiach je nezastupiteľná.  

(7) Ak sa niektorý z členov Správnej rady nemôže zo závažných dôvodov zúčastniť jej 

rokovania, je povinný ospravedlniť sa predsedovi vopred. Svoje písomné stanovisko 

k navrhovaným bodom rokovania môže doručiť predsedovi Správnej rady (alebo 

tajomníkovi) pred jej rokovaním. Samotné zaslanie písomného stanoviska nenahrádza 

účasť na hlasovaní Správnej rady. 

(8) Na základe rozhodnutia predsedu Správnej rady sa môže zasadnutie Správnej rady 

uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej  

a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti osôb, ktoré sa na zasadnutí 
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zúčastňujú (členovia Správnej rady, osoby, ktoré sú na zasadnutie prizvané, resp. iné 

osoby), vrátane tajného hlasovania, ak to technické podmienky umožňujú.  

(9) V prípade postupu podľa ods. 8 tohto článku Akadémia umení zabezpečí potrebné 

technické podmienky a prístup ku videokonferencii alebo k iným prostriedkom 

informačnej a komunikačnej technológie, prostredníctvom ktorých sa má zasadnutie 

konať, a to najmä pre Akadémiu umení, pre členov Správnej rady, ako aj pre iné osoby, 

ktoré sa na zasadnutí zúčastňujú a zároveň zabezpečí verejný priamy prenos z takého 

zasadnutia. 

 

Čl. 10 

Rokovanie Správnej rady 

(1) Zasadnutia Správnej rady vedie predseda Správnej rady, v jeho neprítomnosti 

podpredseda. 

(2) Správna rada na začiatku každého rokovania prerokuje návrh programu rokovania 

navrhnutý predsedom Správnej rady a o jeho schválení rozhodne hlasovaním. Návrh  

na zmenu alebo doplnenie navrhnutého programu môže podať každý prítomný člen 

Správnej rady, najneskôr pred hlasovaním o programe rokovania. 

(3) Správna rada rokuje o jednotlivých bodoch programu spravidla na základe materiálov 

predložených v listinnej alebo elektronickej podobe (podľa čl. 9 ods. 4). 

(4) Ku každému bodu programu rokovania Správnej rady vystúpi predkladateľ. Ak sa  

na rokovaní Správnej rady zúčastňujú osoby, ktoré boli prizvané predsedom, môže im 

predsedajúci udeliť slovo, ak o to požiadajú. Rektor alebo v jeho zastúpení prorektor 

alebo kvestor, predseda Akademického senátu Akadémie umení a zástupca študentskej 

časti akademickej obce Akadémie umení, má právo požiadať predsedajúceho o udelenie 

slova a vystúpiť na zasadnutí Správnej rady v súlade s týmto štatútom kedykoľvek, keď  

o to požiada. Ak sa na rokovaní Správnej rady zúčastňujú aj iné osoby, môže im 

predsedajúci udeliť slovo, ak o to požiadajú, iba so súhlasom prítomných členov Správnej 

rady. 

(5) K otvorenému bodu rokovania nasleduje rozprava. Na záver rozpravy v rámci 

jednotlivých bodov programu podávajú členovia Správnej rady návrh na uznesenie, 

o ktorom predsedajúci dáva hlasovať.  
 

Čl. 11 

Hlasovanie na rokovaniach Správnej rady 

(1) Správna rada prijíma rozhodnutia v podobe uznesení. O návrhoch na uznesenie  

sa hlasuje v poradí, v akom boli predložené. 
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(2) Predsedajúci pred hlasovaním oznámi spôsob hlasovania, pričom zároveň informuje 

členov Správnej rady o určených podmienkach pre prijatie platného uznesenia. 

(3) Na schválenie úkonov podľa čl. 8 ods. 1 tohto štatútu (§ 41 ods. 1 až 5 v spojení s § 41 ods. 

9 zákona o vysokých školách) sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov 

Správnej rady Akadémie umení. 

(4) V ostatných veciach, ak zákon alebo tento štatút osobitne neurčujú inak, je Správna rada 

schopná uznášať sa, ak je prítomná najmenej nadpolovičná väčšina jej členov a na platné 

uznesenie Správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov 

Správnej rady Akadémie umení. Ustanovenia čl. 4 a čl. 7 tohto štatútu nie sú dotknuté. 

(5) Výsledky hlasovania vyhlási predsedajúci tak, že oznámi počet členov, ktorí sa zúčastnili 

na hlasovaní, počet členov, ktorí hlasovali za návrh, počet členov, ktorí hlasovali proti 

návrhu, počet členov, ktorí sa zdržali hlasovania a počet členov, ktorí nehlasovali. 

(6) Informácia o výsledku hlasovania, záznam o výsledkoch volieb člena Správnej rady 

a záznam o výsledkoch volieb predsedu a podpredsedu Správnej rady, sú súčasťou 

zápisnice zo zasadnutia Správnej rady. 

 

Čl. 12 

Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady    

(1) Zo zasadnutia Správnej rady vyhotovuje tajomník Správnej rady zápisnicu, ktorá musí 

obsahovať dátum a miesto konania, informáciu o účasti jednotlivých členov na zasadnutí, 

prizvaných hostí, program rokovania, priebeh rokovania, obsah rozpravy, podnety 

a stanoviská Správnej rady k činnosti Akadémie umení a súpis rozhodnutí prijatých 

formou uznesení s výsledkom hlasovania.  

(2) Správnosť zápisnice overuje poverený člen Správnej rady a podpisuje predseda Správnej 

rady.  

 

Čl. 13 

Tajomník Správnej rady 

(1) Rektor poverí funkciou tajomníka Správnej rady zamestnanca Akadémie umení.  

(2) Tajomník Správnej rady rozposiela materiály a pozvánky na zasadnutia Správnej rady, 

pripravuje organizačné podmienky pre nerušený priebeh zasadnutí, vyhotovuje 

prezenčné listiny, rozposiela zápisnicu zo zasadnutia členom Správnej rady a ďalším 

oprávneným osobám (rektorovi) a zabezpečuje zverejnenie informácií o činnosti Správnej 

rady na webovom sídle Akadémie umení.   

(3) Tajomník vedie register členov Správnej rady. 
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(4) Minimálne tri mesiace pred ukončením funkčného obdobia člena Správnej rady tajomník 

upozorní na túto skutočnosť predsedu Správnej rady. 

(5) Tajomník sa zúčastňuje na zasadnutiach Správnej rady bez práva hlasovať a riadi  

sa pokynmi predsedu Správnej rady.  

 

Čl. 14 

Náklady na činnosť Správnej rady 

(1) Účasť členov Správnej rady na zasadnutí Správnej rady je úkonom vo všeobecnom záujme.13 

(2) Náklady spojené s činnosťou Správnej rady sú hradené z prostriedkov Akadémie umení. 

(3) Členovia Správnej rady Akadémie umení majú nárok na poskytnutie odmeny za čas 

výkonu funkcie na zasadnutí Správnej rady a náhradu výdavkov spojených s výkonom 

tejto funkcie podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách  v znení neskorších 

predpisov. Pravidlá poskytnutia a určenia výšky odmeny a náhrady výdavkov určí na 

návrh rektora Akademický senát Akadémie umení. 

 

Čl. 15 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 

(1) Štatút Správnej rady Akadémie umení, jeho zmeny a doplnky schvaľuje na návrh 

predsedu Správnej rady Akadémie umení Správna rada Akadémie umení a registruje  

ho ministerstvo školstva postupom podľa zákona o vysokých školách. 

(2) Členstvo v Správnej rade Akadémie umení, ktoré vzniklo do 24. apríla 2022, zaniká prvým 

ustanovením Správnej rady v súlade so zákonom o vysokých školách v znení účinnom  

od 25. apríla 2022, najneskôr 30. novembra 2022. Minister školstva vymenuje  

a Akademický senát Akadémie umení zvolí do 30. novembra 2022 príslušný počet 

(celkom štyroch) členov Správnej rady v zložení v súlade so zákonom o vysokých školách 

v znení účinnom od 25. apríla 2022 a štatútom Akadémie umení; ich funkčné obdobie 

začína plynúť v deň nasledujúci po ich vymenovaní alebo zvolení. Prvým ustanovením 

Správnej rady sa rozumie prvé zasadnutie novej Správnej rady v zložení, kedy je Správna 

rada uznášaniaschopnou. Členovia Správnej rady zvolení alebo menovaní do funkcie 

v súlade so zákonom o vysokých školách v znení účinnom od 25. apríla 2022 bezodkladne 

zvolia na prvom ustanovujúcom zasadnutí Správnej rady jedného (piateho) člena 

Správnej rady. Ustanovujúce zasadnutie Správnej rady zvolá tajomník Správnej rady tak, 

aby sa konalo najneskôr do 7 dní od zvolenia alebo menovania príslušného počtu  

 

                                                           

13 § 136 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/283/
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(štyroch) členov Správnej rady. Funkčné obdobie člena Správnej rady voleného ostatnými 

členmi Správnej rady podľa tohto odseku začína plynúť od okamihu zvolenia do funkcie.  

(3) Na prvom ustanovujúcom zasadnutí Správnej rady Akadémie umení v súlade so zákonom 

o vysokých školách v znení účinnom od 25. apríla 2022 sa v úvode zasadnutia ustanoví 

volebná komisia pre účely voľby jedného (piateho) člena Správnej rady a určí sa predseda 

volebnej komisie podľa čl. 4 ods. 6 tohto štatútu. Následne sa vykoná voľba jedného 

(piateho) člena Správnej rady postupom podľa čl. 4 tohto štatútu; návrhy kandidátov 

v zmysle čl. 4 ods. 3 písm. b) tohto štatútu predkladajú členovia Správnej rady predsedovi 

volebnej komisie a do momentu jeho určenia tajomníkovi Správnej rady. Po vykonaní 

voľby člena Správnej rady sa zvolí predseda a podpredseda Správnej rady postupom podľa 

čl. 7 tohto štatútu. Následne sa žrebom určia členovia v počte zodpovedajúcom polovici 

členov Správnej rady zaokrúhlenom nahor (t. j. traja členovia Správnej rady), ktorých 

funkčné obdobie je päť rokov; funkčné obdobie ostávajúcich členov Správnej rady je dva 

roky. Žrebovanie podľa predchádzajúcej vety vykonáva pred ostatnými prítomnými 

členmi predseda Správnej rady zvolený na prvom zasadnutí Správnej rady. Prvé 

zasadnutie Správnej rady riadi až do zvolenia predsedu Správnej rady najstarší prítomný 

člen Správnej rady, voľbu člena Správnej rady riadi predseda volebnej komisie.  

(4) Správna rada Akadémie umení schválila tento Štatút Správnej rady Akadémie umení  

na svojom zasadnutí dňa 11. 10. 2022. 

(5) Týmto štatútom Správnej rady Akadémie umení sa zrušuje štatút Správnej rady 

Akadémie umení, ktorý bol odsúhlasený Akademickým senátom Akadémie umení 

dňa 25. februára 2021 a schválený ministrom školstva dňa 18. marca 2021 pod  

č. 2021/11992:2-A1110. 

(6) Tento štatút nadobúda platnosť odo dňa registrácie na ministerstve.  Štatút 

nadobúda účinnosť odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o registrácii 

tohto štatútu. 

 

 

 

 

........................................................... ........................................................... 

Mgr. Nadežda Babiaková prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. 

predsedníčka Správnej rady rektor   

Akadémie umení v Banskej Bystrici Akadémie umení v Banskej Bystrici 

 

               

 


