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Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

(1) Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, výskumnej, 
umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti Akadémie umení v Banskej Bystrici a jej 
organizačných súčastí (ďalej tiež len „Vnútorný systém zabezpečovania kvality“)  
je vnútorným predpisom Akadémie umení v Banskej Bystrici (ďalej len „Akadémia umení“ 
alebo „AU BB“) podľa § 15 ods. 1 písm. b) 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“). Vnútorný systém zabezpečovania kvality je evidovaný ako 
Vnútorný predpis č. 5/2022 Akadémie umení v Banskej Bystrici, účinný od 18.03.2022. 

(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 zaregistrovaného 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 Vnútornému systému zabezpečovania kvality (ďalej tiež len „Dodatok“). 

(3) Tento Dodatok bol v súlade s čl. 8 ods. 10 písm. n) Štatútu Akadémie umení schválený  
na návrh rektora Akadémie umení Akademickým senátom Akadémie umení po jeho 
prerokovaní v Akreditačnej rade Akadémie umení (ďalej len „Akreditačná rada“ alebo  
„AR AU“).  
 

Čl. 2 
Predmet Dodatku 

(1) Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, výskumnej, 
umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti Akadémie umení v Banskej Bystrici a jej 
organizačných súčastí sa týmto Dodatkom mení a dopĺňa nasledovne: 

1.1. V Preambule pri vymedzení skratiek používaných pojmov sa slová „Rada pre kvalitu 
a rozvoj fakulty (ďalej len „RKaRF“)“ nahrádzajú slovami „Umelecko-pedagogická rada 
(ďalej len „UPR“) fakulty“. 

1.2. V časti I. s názvom „Konštituovanie vnútorného systému kvality Akadémie umení 
v Banskej Bystrici“ v čl. 4 s názvom „Profesionalita, dôvernosť a etické správanie“  
v ods. 5 sa vypúšťajú slová „a disciplinárne poriadky pre študentov organizačných 
súčastí“. 

1.3. V časti II. s názvom „Politiky (hodnoty, úlohy a ciele) zabezpečovania kvality 
vzdelávania, výskumnej, umeleckej, tvorivej a ďalšej podpornej činnosti“ v treťom 
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odseku v druhej vete v znení „Politiky sú kontinuálne rozpracovávané do zámerov, 
stratégií a cieľov, ktoré v časovom horizonte (6 rokov) sú rozpracované najmä 
v Dlhodobom zámere AU BB a Dlhodobých zámeroch fakúlt (prerokúvané vedeckými 
radami a schvaľované akademickými senátmi).“ sa vypúšťajú slová  „(prerokúvané 
vedeckými radami a schvaľované akademickými senátmi)“. 

1.4. V časti III. s názvom „Osoby a orgány činné v rámci zabezpečovania kvality a ich 
konanie“ v prvom oddiele s názvom „Právomoci, postavenie a oblasti 
zodpovednosti osôb a orgánov v rámci zabezpečovania kvality“ v čl. 15: 

a) doterajšie označenie čl. 15 „Rada pre kvalitu a rozvoj fakulty (RKaRF)“ sa nahrádza 
novým označením „Umelecko-pedagogická rada (UPR) fakulty“, 

b) v ods. 1 až 9 v celom texte sa skratka „RKaRF“ nahrádza skratkou „UPR“. 

1.5. V časti III. s názvom „Osoby a orgány činné v rámci zabezpečovania kvality a ich 
konanie“ v prvom oddiele s názvom „Právomoci, postavenie a oblasti 
zodpovednosti osôb a orgánov v rámci zabezpečovania kvality“ v čl. 20 v ods. 4 
a v ods. 5 sa slová „Umeleckej a vedeckej rade fakulty“ nahrádzajú slovami „Umelecko-
pedagogickej rade fakulty“. 

1.6. V časti IV. s názvom „Pravidlá, procesy a postupy pri zabezpečení kvality 
realizovaných činností Akadémiou umení v Banskej Bystrici“ v druhom oddiele 
s názvom „Vytváranie študijných programov“ v čl. 33 s názvom „Zámer vytvoriť 
nový študijný program a jeho schvaľovanie v AR AU“: 
a) v ods. 2 sa slová „Rada pre kvalitu a rozvoj fakulty“ nahrádzajú slovami „Umelecko-

pedagogická rada fakulty“, 

b) v ods. 3 v prvej vete a v ods. 7 v prvej vete sa slová „Fakultnej rady pre vzdelávanie, 
kvalitu a rozvoj“ nahrádzajú slovami „Umelecko-pedagogickej rady fakulty“. 

1.7. V časti IV. s názvom „Pravidlá, procesy a postupy pri zabezpečení kvality 
realizovaných činností Akadémiou umení v Banskej Bystrici“ v druhom oddiele 
s názvom „Vytváranie študijných programov“ v čl. 34b s názvom „Inovácia obsahov 
a metód vzdelávania“: 

a) v ods. 2 v prvej vete sa slová „Rady pre kvalitu a rozvoj fakulty“ nahrádzajú slovami 
„Umelecko-pedagogickej rady fakulty“, 

b) v ods. 4 v prvej vete a v ods. 7 v prvej vete sa slová „Rada pre kvalitu a rozvoj 
fakulty“ nahrádzajú slovami „Umelecko-pedagogická rada fakulty“. 

1.8. V časti IV. s názvom „Pravidlá, procesy a postupy pri zabezpečení kvality 
realizovaných činností Akadémiou umení v Banskej Bystrici“ v treťom oddiele 
s názvom „Zabezpečenie zdrojov študijných programov, ich primeranosť a kvalita“ 
v čl. 35b s názvom „Obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov“: 

a) v ods. 1 sa slová „funkcií profesorov a docentov“ nahrádzajú slovami „funkčných 
miest profesorov a docentov“, 
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b) v ods. 4 v celom texte sa slová „funkcie“ nahrádzajú slovami „funkčného miesta“, 

c) v ods. 11 v celom texte sa slová „funkcií“ nahrádzajú slovami „funkčných miest“,  

d) v ods. 11 sa za prvú vetu dopĺňajú nasledujúce vety v znení: „Pri obsadzovaní 
funkčného miesta profesora a funkčného miesta docenta sa vyžaduje splnenie 
všeobecných kritérií na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov a 
minimálnych kritérií pedagogickej, výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti podľa 
§ 77 ods. 3 zákona o vysokých školách.14a Predpokladom na výkon činnosti 
vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste docenta je sústavné plnenie aktuálnych 
kritérií na obsadenie funkčného miesta docenta. Predpokladom na výkon činnosti 
vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste profesora je sústavné plnenie aktuálnych 
kritérií na obsadenie funkčného miesta profesora.“ 

poznámka pod čiarou k odkazu č. 14a znie nasledovne: „Podľa § 77 ods. 3 zákona 
o vysokých školách vysoká škola určuje požiadavky podľa § 77 ods. 2, ak ide o 
požiadavky na obsadenie funkčného miesta docenta alebo na obsadenie funkčného 
miesta profesora, tak, aby zohľadňovali požadovanú úroveň kritérií na získanie titulu 
profesor alebo kritérií na získanie titulu docent v štandardoch pre habilitačné konanie a 
inauguračné konanie. Zároveň sa vyžaduje, aby tieto požiadavky zodpovedali najmenej 
minimálnym kritériám pedagogickej, výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti. 
Splnenie minimálnych kritérií na obsadenie funkčného miesta docenta alebo funkčného 
miesta profesora nezakladá právny nárok na obsadenie príslušného funkčného miesta. 
Minimálne kritériá pedagogickej, výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti vydáva 
ministerstvo školstva po prerokovaní s orgánmi reprezentácie vysokých škôl a 
predchádzajúcom súhlase agentúry. Agentúra posúdi súlad minimálnych kritérií so 
štandardami pre habilitačné konanie a inauguračné konanie a ak sú s nimi v súlade, 
udelí súhlas na ich vydanie. Agentúra môže na účely obsadzovania funkčných miest 
docentov a profesorov určovať a posudzovať ďalšie kritériá.“ 

e) v ods. 16 sa za prvú vetu dopĺňajú nasledujúce vety v znení: „Výberová komisia pre 
výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta alebo na funkčné miesto 
profesora má v súlade so zákonom o vysokých školách päť členov. Dvoch členov 
výberovej komisie vymenúva rektor, z toho jedného na návrh zástupcu zamestnancov, 
jedného člena vymenúva vedúci príslušného pracoviska Akadémie umení a jedného člena 
vymenúva Umelecko-vedecká rada Akadémie umení. Piateho člena výberovej komisie 
vymenúva dekan. Členovia výberovej komisie musia spĺňať kvalifikačné predpoklady na 
obsadenie príslušného funkčného miesta. Člen výberovej komisie vymenovaný vedúcim 
príslušného pracoviska a člen výberovej komisie vymenovaný dekanom musia 
pedagogicky pôsobiť v príslušnom študijnom odbore. Na výberovom konaní sa 
zúčastňuje aj zástupca študentov určený študentskou časťou akademickej obce 
Akadémie umení postupom určeným vnútornými predpismi Akadémie umení. Jeden z 
členov výberovej komisie vymenovaných rektorom a člen vymenovaný Umelecko-
vedeckou radou nie je zamestnancom Akadémie umení.“, 
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f) v ods. 18 sa za tretiu vetu dopĺňajú nasledujúce vety v znení: „Výberové konanie 
na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa a výberové konanie na 
obsadenie funkčného miesta docenta alebo na funkčné miesto profesora je verejné. 
Výberová komisia hodnotí u uchádzačov najmä pedagogickú činnosť, tvorivú činnosť  
a ohlasy na ňu a ostatné kritériá určené vnútorným predpisom Akadémie umení.  
O priebehu výberového konania vyhotoví zapisovateľ výberovej komisie určený väčšinou 
jej členov zápisnicu, v ktorej sa uvedú hodnotiace kritériá, slovné hodnotenie 
uchádzačov, ich poradie a odôvodnenie výsledku vo vzťahu ku každému uchádzačovi. 
Na účely overenia výsledku výberového konania Akadémia umení zverejňuje do piatich 
pracovných dní od uskutočnenia výberového konania na svojom webovom sídle údaje 
stanovené zákonom o vysokých školách.“ 

1.9. V časti IV. s názvom „Pravidlá, procesy a postupy pri zabezpečení kvality 
realizovaných činností Akadémiou umení v Banskej Bystrici“ v treťom oddiele 
s názvom „Zabezpečenie zdrojov študijných programov, ich primeranosť a kvalita“ 
v čl. 35d s názvom „Posudzovanie kvality tvorivých činností“: 

a) v ods. 6 v prvej vete sa slová „Rade pre vzdelávanie, rozvoj a kvalitu“ nahrádzajú 
slovami „Umelecko-pedagogickej rade fakulty“, 

b) v ods. 8 v prvej vete a v ods. 9 v prvej vete sa slová „Rada pre kvalitu a rozvoj 
fakulty“ nahrádzajú slovami „Umelecko-pedagogická rada fakulty“, 

c) v ods. 11 sa slová „Rady pre vzdelávanie, rozvoj a kvalitu“ nahrádzajú slovami 
„Umelecko-pedagogickej rady“. 

1.10. V časti IV. s názvom „Pravidlá, procesy a postupy pri zabezpečení kvality 
realizovaných činností Akadémiou umení v Banskej Bystrici“ v treťom oddiele 
s názvom „Zabezpečenie zdrojov študijných programov, ich primeranosť a kvalita“ 
v čl. 38 s názvom „Stratégia budovania a zdieľanie zdrojov“ sa ods. 7 nahrádza 
znením: „Dohody zmluvných strán sa nezverejňujú v CRZ a sú evidované na rektoráte AU 
BB podľa osobitného predpisu (Registratúrny poriadok a registratúrny plán AU BB).“  

1.11. V časti IV. s názvom „Pravidlá, procesy a postupy pri zabezpečení kvality 
realizovaných činností Akadémiou umení v Banskej Bystrici“ v štvrtom oddiele 
s názvom „Zverejňovanie a poskytovanie informácií o študijných programoch“  
v čl. 46 s názvom „Výročné správy o činnosti fakulty“: 

a) v ods. 9 sa slová „Akademickému senátu fakulty“ nahrádzajú slovami 
„Akademickému senátu Akadémie umení“, 

b) v ods. 14 sa slová „Akademickému senátu AU BB“ nahrádzajú slovami „Správnej rade 
AU BB“, 

c) ods. 15 sa nahrádza znením: „Po vyjadrení Správnej rady AU BB rektor predloží 
výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení na schválenie Akademickému 
senátu AU BB.“  

d) ods. 16 sa nahrádza znením: „Rektor predkladá výročnú správu o činnosti a výročnú  
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správu o hospodárení Akademickému senátu AU BB  v súlade s jeho rokovacím 
poriadkom.“  

e) v ods. 17 sa slová „Po prerokovaní správy Správnou radou AU BB“ nahrádzajú 
slovami „Po schválení správy Akademickým senátom AU BB“. 

1.12. V časti IV. s názvom „Pravidlá, procesy a postupy pri zabezpečení kvality 
realizovaných činností Akadémiou umení v Banskej Bystrici“ v piatom oddiele 
s názvom „Poskytovanie študijných programov – osobitné požiadavky VSK AU BB“ 
v čl. 49a s názvom „Osobitné požiadavky VSK kladené na Harmonogram 
akademického roka“ v ods. 6 sa slová „Akademickému senátu fakulty na jeho schválenie 
v zmysle rokovacieho poriadku“ nahrádzajú slovami „Umelecko-pedagogickej rade fakulty 
na jeho schválenie“. 

1.13. V časti IV. s názvom „Pravidlá, procesy a postupy pri zabezpečení kvality 
realizovaných činností Akadémiou umení v Banskej Bystrici“ v šiestom oddiele 
s názvom „Monitorovanie študijných programov“ v čl. 53 s názvom „Tvorba, 
aktualizácia a archivácia dokumentácie študijných programov“ v ods. 6 písm. p)  
sa slová „Rada pre kvalitu a rozvoj fakulty“ nahrádzajú slovami „Umelecko-pedagogická 
rada fakulty“. 

1.14. V časti IV. s názvom „Pravidlá, procesy a postupy pri zabezpečení kvality 
realizovaných činností Akadémiou umení v Banskej Bystrici“ v šiestom oddiele 
s názvom „Monitorovanie študijných programov“ v čl. 58 s názvom „Študentská 
anketa a prieskumy“ v ods. 7 a v ods. 8 v celom texte sa skratka „RKaRF“ nahrádza 
skratkou „UPR“. 

1.15. V časti IV. s názvom „Pravidlá, procesy a postupy pri zabezpečení kvality 
realizovaných činností Akadémiou umení v Banskej Bystrici“ v šiestom oddiele 
s názvom „Monitorovanie študijných programov“ v čl. 59 s názvom „Riadené 
rozhovory a prieskumy s absolventami a študentami, ktorí zanechali štúdium“ 
v ods. 8 sa slová „rady pre vzdelávanie, kvalitu a rozvoj“ nahrádzajú slovami „umelecko-
pedagogické rady“. 

1.16. V časti IV. s názvom „Pravidlá, procesy a postupy pri zabezpečení kvality 
realizovaných činností Akadémiou umení v Banskej Bystrici“ v šiestom oddiele 
s názvom „Monitorovanie študijných programov“ v čl. 62 s názvom „Preskúmavanie 
podnetov študentov“: 

a) v ods. 4 sa vypúšťajú slová „a disciplinárnym poriadkom príslušnej fakulty“, 

b) v ods. 5 sa slová „disciplinárny poriadok pre študentov príslušnej fakulty“ nahrádzajú 
slovami „disciplinárny poriadok Akadémie umení pre študentov“. 

1.17. V časti IV. s názvom „Pravidlá, procesy a postupy pri zabezpečení kvality 
realizovaných činností Akadémiou umení v Banskej Bystrici“ v siedmom oddiele 
s názvom „Hodnotenie študijných programov“ v čl. 63 s názvom „Periodické 
hodnotenie ŠP a HaI konaní“: 
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a) v ods. 11 sa skratka „RK a RF“ nahrádza skratkou „UPR“, 

b) v ods. 17 v druhej vete sa skratka „RKaRF“ nahrádza skratkou „UPR“. 

1.18. V časti IV. s názvom „Pravidlá, procesy a postupy pri zabezpečení kvality 
realizovaných činností Akadémiou umení v Banskej Bystrici“ v ôsmom oddiele 
s názvom „Úprava študijných programov“ v čl. 65 s názvom „Úpravy študijného 
programu a jeho schvaľovanie v AR AU“ v ods. 15 sa druhá veta mení tak, že znie 
nasledovne: „Postup podľa prvej vety nevylučuje schválenie alebo prerokovanie aj v iných 
orgánoch.“. 

1.19. V časti IV. s názvom „Pravidlá, procesy a postupy pri zabezpečení kvality 
realizovaných činností Akadémiou umení v Banskej Bystrici“ v deviatom oddiele 
s názvom „Prvé zosúladenie podľa štandardov SAAVS“ v čl. 67 s názvom „Proces/ 
a pravidlá zosúlaďovania ŠP podľa štandardov SAAVS“: 
a) v ods. 8 sa vypúšťajú slová „AS fakulty, UVR fakulty“,  

b) v ods. 8 sa skratka „RKaRF“ nahrádza skratkou „UPR“. 

1.20. V časti IV. s názvom „Pravidlá, procesy a postupy pri zabezpečení kvality 
realizovaných činností Akadémiou umení v Banskej Bystrici“ v deviatom oddiele 
s názvom „Prvé zosúladenie podľa štandardov SAAVS“ v čl. 68 s názvom „Proces 
a pravidlá zosúlaďovania HaI podľa štandardov SAAVS“: 

a) v ods. 8 v prvej vete sa vypúšťa slovo „samosprávnych“, 

b) v ods. 8 v druhej vete sa vypúšťa slovo „samosprávny“, 

c) v ods. 9 sa slová „AS fakulty, UVR fakulty“ nahrádzajú slovom „UPR“.  

1.21. V časti IV. s názvom „Pravidlá, procesy a postupy pri zabezpečení kvality 
realizovaných činností Akadémiou umení v Banskej Bystrici“ v deviatom oddiele 
s názvom „Prvé zosúladenie podľa štandardov SAAVS“ v čl. 69 s názvom „Podávanie 
žiadostí Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo“ v ods. 2 v celom 
texte sa slová „§ 2, písm. g) zákona č. 269/2018 Z. z.“ nahrádzajú slovami „§ 2, písm. h) 
zákona č. 269/2018 Z. z.“. 

1.22. V časti IV. s názvom „Pravidlá, procesy a postupy pri zabezpečení kvality 
realizovaných činností Akadémiou umení v Banskej Bystrici“ v deviatom oddiele 
s názvom „Prvé zosúladenie podľa štandardov SAAVS“ v čl. 69a s názvom „Žiadosť 
o predchádzajúci súhlas s úpravou ŠP“: 

a) v ods. 1 v poznámke pod čiarou k odkazu č. 15 sa slová „§ 2 písm. g) zákona  
č. 269/2018 Z. z.“ nahrádzajú slovami „§ 2 písm. h) zákona č. 269/2018 Z. z.“, 

b) v ods. 1 v poznámke pod čiarou k odkazu č. 15 sa slová hodnotenia predmetu“ 
nahrádzajú slovami „druhu, rozsahu a metódy vzdelávacích činností“. 

1.23. V časti IV. s názvom „Pravidlá, procesy a postupy pri zabezpečení kvality 
realizovaných činností Akadémiou umení v Banskej Bystrici“ v deviatom oddiele 
s názvom „Prvé zosúladenie podľa štandardov SAAVS“ v čl. 69b s názvom „Žiadosť 
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o zmenu údajov o ŠP“ v ods. 5 v písm. a) sa slová „AS fakulty a UVR fakulty“ 
nahrádzajú slovami „PR“. 

1.24. V časti IV. s názvom „Pravidlá, procesy a postupy pri zabezpečení kvality 
realizovaných činností Akadémiou umení v Banskej Bystrici“ v jedenástom oddiele 
s názvom „Pozastavenie a rušenie študijných programov“ v čl. 75 s názvom 
„Postupy pri rušení študijného programu“: 

a) v ods. 1 sa slová „Rady pre kvalitu a rozvoj fakulty“ nahrádzajú slovami „Umelecko-
pedagogickej rady fakulty“, 

b) v ods. 1 sa vypúšťa slovo „samosprávnych“. 

1.25. V časti IV. s názvom „Pravidlá, procesy a postupy pri zabezpečení kvality 
realizovaných činností Akadémiou umení v Banskej Bystrici“ v jedenástom oddiele 
s názvom „Pozastavenie a rušenie študijných programov“ v čl. 76 s názvom 
„Postupy pri rušení HaI konaní“: 

a) v ods. 1 sa vypúšťa slovo „samosprávnych“, 

b) v ods. 5 v prvej vete sa vypúšťa slovo „samosprávne“. 

(2) Ostatné ustanovenia Vnútorného systému zabezpečovania kvality ostávajú nezmenené 
v platnosti. 
 

Čl. 3 
Záverečné ustanovenia 

(1) Akreditačná rada Akadémie umení prerokovala tento Dodatok k Vnútornému systému 
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, výskumnej, umeleckej a ďalšej 
tvorivej činnosti Akadémie umení v Banskej Bystrici a jej organizačných súčastí dňa  
30. 11. 2022. 

(2) Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici schválil tento Dodatok k Vnútornému 
systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, výskumnej, umeleckej 
a ďalšej tvorivej činnosti Akadémie umení v Banskej Bystrici a jej organizačných súčastí dňa 6. 
12. 2022. 

(3) Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa jeho schválenia Akademickým 
senátom Akadémie umení v Banskej Bystrici.  

 
 
 
 

................................................................   ................................................................ 
doc. Štefan Balázs, ArtD., akad. maliar  prof. MgA. Ing. Michal  Murin, ArtD. 
predseda  Akademického senátu  rektor, predseda Akreditačnej rady 
Akadémie umení v Banskej Bystrici  Akadémie umení v Banskej Bystrici 
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