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PRVÁ ČASŤ 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 

Čl. 1 

Základné ustanovenia 

(1) V súlade so zákonom 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“)   

je Štatút Akadémie umení v Banskej Bystrici (ďalej len „štatút“) základným právnym 

dokumentom vysokej školy, ktorá je vymedzená týmito základnými údajmi: 

a) Názov: Akadémia umení v Banskej Bystrici 

b) Skrátený názov pre operatívnu potrebu: AU BB 

c) Sídlo: Kollárova 4002/22, 974 01 Banská Bystrica 

d) Typ: verejná vysoká škola, univerzitná vysoká škola (podľa § 111 ods. 1 zákona  

o vysokých školách) 

e) Založená: zákonom NR SR č. 156/1997 Z. z. o zriadení Akadémie umení  

v Banskej Bystrici 

f) Akadémia umení v Banskej Bystrici je právnická osoba 

g) IČO: 31094970 

h) webové sídlo: www.aku.sk 

(2) Cudzojazyčné ekvivalenty názvu verejnej vysokej školy: 

latinsky: Academia artium Bystricensis  

anglicky: Academy of Arts in Banska Bystrica 

nemecky: Academie der Künste in Banska Bystrica 

francúzsky:   Académie des arts de Banska Bystrica  

rusky: Akademija iskusstva v Banskej Bystrici 

 

Čl. 2 

Poslanie, úlohy a postavenie Akadémie umení 

(1) Akadémia umení v Banskej Bystrici (ďalej len „Akadémia umení“) je univerzitná vysoká škola, 

ktorá ako verejnoprávna a samosprávna inštitúcia poskytuje vzdelávanie v oblasti súčasného 

umenia a vykonáva vlastnú umeleckú, vedeckú a publikačnú činnosť. 

(2) Poslaním Akadémie umení je komplexné vzdelávanie v akreditovaných študijných 

programoch so zameraním na študenta v študijnom odbore „Umenie“ zahŕňajúcich najmä 

orientáciu na výtvarné, hudobné, divadelné, filmové umenie a multimédiá, realizáciu 

umeleckej, vedeckej, publikačnej a pedagogickej činnosti, ako aj podporu individuálnej  

 

http://www.aku.sk/
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kreativity a kritického myslenia v intenciách kultúrno-ekonomického rozvoja humanitnej 

spoločnosti a jej potrieb.  

(3) Akadémia umení napĺňa svoje poslanie 

a) umožnením prístupu k najvyššiemu vzdelaniu v rámci akreditovaných študijných 

programov prvého, druhého a tretieho stupňa vysokoškolského vzdelania a udeľovaním 

akademických titulov ich absolventom; vzdelávanie pripravuje absolventa najmä  

na zodpovedajúce uplatnenie v praxi, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť, 

b) poskytovaním vzdelávania v duchu hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie, 

c) udeľovaním umelecko-pedagogických titulov docent, predkladaním návrhov  

na vymenovanie profesorov, 

d) prepájaním vzdelávania na verejnej vysokej škole s potrebami praxe, 

e) rozvíjaním, uchovávaním a šírením poznania prostredníctvom umeleckej, výskumnej  

a ďalšej tvorivej činnosti, 

f) poskytovaním ďalšieho vzdelávania, 

g) prispievaním k rozvoju vzdelávania spoluprácou pri výchove mimoriadne nadaných 

študentov, 

h) zapájaním sa do verejnej diskusie o spoločenských a etických otázkach a o utváraní 

občianskej spoločnosti, 

i) systematickým zlepšovaním vnútorného systému zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania, 

j) vytváraním teoretických modelov rozvoja spoločnosti, hospodárstva, kultúry a umenia, 

k) spoluprácou s orgánmi štátnej správy, s obcami, s vyššími územnými celkami  

a ustanovizňami z oblasti kultúry a hospodárskeho života 

l) rozvíjaním medzinárodnej, najmä európskej spolupráce podporovaním spoločných 

projektov s vysokými školami v zahraničí a inými zahraničnými inštitúciami, mobilitou 

zamestnancov a študentov a vzájomným uznávaním štúdia a dokladov o vzdelaní. 

(4) Akadémia umení poskytuje uchádzačom o štúdium, študentom a ďalším osobám všetky 

potrebné informácie súvisiace so štúdiom a s možnosťou uplatnenia absolventov študijných 

programov v praxi. 
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DRUHÁ ČASŤ 

AKADÉMIA UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI A JEJ SÚČASTI 
 

Čl. 3 

Organizačná štruktúra 

(1) Akadémia umení v Banskej Bystrici sa člení na organizačné súčasti: 

a) fakulty: Fakulta múzických umení (v skratke „FMU AU BB“)     

  Fakulta výtvarných umení (v skratke „FVU AU BB“)     

  Fakulta dramatických umení (v skratke „FDU AU BB“) 

b) hospodársko - správne pracovisko: 

  Rektorát AU BB (v skratke „R AU BB“) 

c) informačné pracovisko: 

  Akademická knižnica AU BB (v skratke „knižnica AU BB“) 

d) účelové zariadenie: 

  Študentský domov AU BB (v skratke „ŠD AU BB“) 

e) výskumné, vývojové a umelecké pracoviská: 

  Pracovisko pre vývoj a výskum v oblasti vedy a umenia AU BB 

(2) Súčasti Akadémie umení zriaďuje, zlučuje, nariaďuje ich splynutie, rozdeľuje a zrušuje 

rektor so súhlasom Akademického senátu Akadémie umení a po vyjadrení Správnej rady 

Akadémie umení; to platí, aj ak ide o zmenu názvu alebo o zmenu sídla súčasti Akadémie 

umení. 

(3) Organizačnú štruktúru, riadenie, vnútorné vzťahy a činnosť súčastí Akadémie umení podľa 

čl. 3 ods. 1 písm. b), c), d), e) tohto štatútu upravuje vnútorný predpis vydaný podľa § 15 

ods. 1 písm. f) zákona o vysokých školách (Organizačný poriadok Akadémie umení  

v Banskej Bystrici). 

(4) Spôsob schvaľovania vnútorných predpisov súčastí Akadémie umení podľa čl. 3 ods. 1 

písm. b), c), d), e) tohto štatútu upravuje čl. 9 ods. 9 písm. b) tohto štatútu. 

 

Čl. 4 

Spôsob určovania počtu a štruktúry pracovných miest 

(1) Na Akadémii umení ako zamestnanci pôsobia vysokoškolskí učitelia, umeleckí pracovníci 

alebo vedeckí pracovníci a ostatní zamestnanci. Pri výkone povolania sa vysokoškolskí  

učitelia Akadémie umení riadia § 74 a nasl. zákona o vysokých školách. 

(2) Spôsob určovania počtu a štruktúry pracovných miest určuje rektor v súlade  

s Dlhodobým zámerom Akadémie umení. 
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(3) Obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, obsadzovanie funkčných miest 

profesorov a docentov a obsadzovanie funkcií vedúcich zamestnancov sa uskutočňuje 

výberovým konaním   v súlade so zákonom o vysokých školách a zásadami výberového 

konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, funkčných miest 

profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov. Výberové konanie na obsadenie 

funkčného miesta profesora  alebo funkčného miesta docenta je zároveň výberovým 

konaním na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa. Vypísanie výberového 

konania vysoká škola zverejňuje  na webovom sídle určenom Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a na svojej úradnej 

výveske alebo úradnej výveske fakulty, ak ide o pracovné miesto alebo funkčné miesto 

zaradené na fakulte. 

 

TRETIA ČASŤ 

SYSTÉM A ORGÁNY AKADEMICKEJ SAMOSPRÁVY 
 

Čl. 5 

Systém akademickej samosprávy 

(1) Základom akademickej samosprávy Akadémie umení je akademická obec Akadémie umení  

v Banskej Bystrici, ktorá volí a odvoláva členov Akademického senátu Akadémie umení (čl. 

8 štatútu). 

(2) Akademickú obec Akadémie umení v Banskej Bystrici tvorí zamestnanecká časť (a, b) 

a študentská časť (c): 

a) vysokoškolskí učitelia a tvoriví pracovníci, ktorí sú s Akadémiou umení  

v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas,  

b) ďalší zamestnanci Akadémie umení s prevahou duševnej práce, ktorí sú s Akadémiou 

umení v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, 

c) študenti Akadémie umení, ktorí boli riadne prijatí na štúdium a stále študujú minimálne 

jeden študijný program na Akadémii umení, bez ohľadu na stupeň a formu štúdia.  

(3) Členovia akademickej obce majú právo navrhovať kandidátov do volieb kandidáta  

na rektora. 

 

Čl. 6 

Akademické slobody a akademické práva 

(1) Na Akadémii umení sa zaručujú tieto akademické slobody a akademické práva: 

a) sloboda umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti, výskumu, vývoja a zverejňovanie  

ich výsledkov , 
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b) sloboda výučby spočívajúca najmä v otvorenosti rôznym vedeckým názorom, vedeckým  

a výskumným metódam a umeleckým smerom, 

c) právo učiť sa pri zachovaní slobodného výberu štúdia v rámci akreditovaných študijných 

programov, 

d) právo na slobodné vyjadrovanie a zverejňovanie svojich názorov, 

e) právo členov akademickej obce voliť orgány akademickej obce a byť do nich volený, 

f) právo používať akademické insígnie a znaky a vykonávať akademické obrady. 

(2) Na zabezpečenie akademických práv a akademických slobôd na Akadémii umení  

sa zaručuje nedotknuteľnosť akademickej pôdy okrem prípadov ohrozenia života, zdravia, 

majetku alebo prípadov živelnej pohromy. 

(3) Akademickú pôdu tvorí priestor vymedzený nehnuteľným majetkom, ktorý Akadémia 

umení vlastní, spravuje, má v nájme alebo kde sa plní poslanie a hlavné úlohy Akadémie 

umení a jej fakúlt. Vstup orgánov činných v trestnom konaní na akademickú pôdu 

Akadémie umení povoľuje rektor. 

(4) Na akademickej pôde nesmú politické strany a politické hnutia vykonávať politickú 

činnosť a zakladať svoje organizácie. 

 

Čl. 7 

Orgány Akadémie umení 

(1) Orgánmi Akadémie umení sú orgány akademickej samosprávy Akadémie umení a ďalšie 

orgány Akadémie umení. 

(2) Orgánmi akademickej samosprávy Akadémie umení sú: 

a) Akademický senát Akadémie umení, 

b) Rektor, 

c) Umelecká a vedecká rada Akadémie umení, 

d) Disciplinárna komisia Akadémie umení pre študentov (ďalej len "disciplinárna komisia"). 

(3) Ďalšími orgánmi Akadémie umení sú: 

a) Kvestor, 

b) Správna rada Akadémie umení, 

c) Akreditačná rada Akadémie umení 

d) Iné orgány podľa vnútorných predpisov Akadémie umení. 
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Čl. 8 

Akademický senát Akadémie umení 

(1) Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici je orgán akademickej samosprávy 

Akadémie umení, ktorého postavenie, pôsobnosť a právomoc je daná zákonom  

o vysokých  školách, týmto štatútom a vnútornými predpismi Akadémie umení. 

(2) Akademický senát Akadémie umení sa skladá z volených zástupcov akademickej obce 

Akadémie umení.  

(3) Akademický senát Akadémie umení sa člení na zamestnaneckú časť a na študentskú časť. 

Členom zamestnaneckej časti Akademického senátu Akadémie umení môže byť len člen 

zamestnaneckej časti akademickej obce Akadémie umení. Členom študentskej časti 

Akademického senátu Akadémie umení môže byť len člen študentskej časti akademickej 

obce Akadémie umení. 

(4) Akademický senát Akadémie umení má 18 členov, z toho jedna tretina je vyhradená  

pre študentov. Každú fakultu zastupujú v Akademickom senáte Akadémie umení piati 

členovia akademickej obce fakulty, z toho traja zástupcovia zamestnaneckej časti 

akademickej obce fakulty a dvaja zástupcovia študentskej časti akademickej obce fakulty. 

Členov zamestnaneckej časti akademickej obce Akadémie umení pôsobiacich  

na organizačných súčastiach Akadémie umení, ktoré nie sú fakultami, zastupujú 

v Akademickom senáte traja zástupcovia.   

(5) Členov zamestnaneckej časti Akademického senátu volia tajným hlasovaním vo voľbách 

členovia zamestnaneckej časti akademickej obce. Členov študentskej časti Akademického 

senátu volia tajným hlasovaním vo voľbách členovia študentskej časti akademickej obce. 

Voľby do Akademického senátu Akadémie umení sa konajú v samostatných volebných 

obvodoch. Každá fakulta Akadémie umení je samostatným volebným obvodom. 

Organizačné súčasti Akadémie umení podľa čl. 3 ods. 1 písm. b), c), d), e) tohto štatútu, 

ktoré nie sú fakultami, tvoria jeden samostatný volebný obvod.  Podrobnosti o členstve 

v Akademickom senáte Akadémie umení a zásady volieb do Akademického senátu 

Akadémie umení sú upravené vnútorným predpisom Akadémie umení, ktorý je vydaný  

v súlade so zákonom o vysokých školách (§ 15 ods. 1 písm. g) zákona  o vysokých školách). 

(6) Funkcia člena Akademického senátu Akadémie umení je nezlučiteľná s funkciou rektora, 

prorektora, dekana, prodekana, kvestora, tajomníka fakulty, člena Akreditačnej rady 

Akadémie umení a vedúceho súčasti Akadémie umení podľa § 21 ods. 1 písm. b) a c) zákona 

o vysokých školách (čl. 3 ods. 1 písm. b), c), d) a e) tohto štatútu). 

(7) Funkčné obdobie členov Akademického senátu Akadémie umení je štvorročné.  

(8) Zasadnutia Akademického senátu Akadémie umení sú verejné. Rektor alebo v jeho 

zastúpení prorektor alebo kvestor a predseda správnej rady Akadémie umení má právo  
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vystúpiť na zasadnutí v súlade s rokovacím poriadkom Akademického senátu kedykoľvek, 

keď o to požiada. Na žiadosť rektora      je predseda Akademického senátu Akadémie umení 

povinný bezodkladne, najneskôr však do 14 dní zvolať zasadnutie Akademického senátu.  

Ak tak predseda Akademického senátu  Akadémie umení neurobí, zvolá zasadnutie 

Akademického senátu rektor. 

(9) Podrobnosti o činnosti a rokovaní Akademického senátu Akadémie umení upravuje 

vnútorný predpis Akadémie umení, a to rokovací poriadok Akademického senátu Akadémie 

umení (§ 15  ods. 1 písm. i )  zákona o vysokých školách), ktorý je vydaný v súlade  

so zákonom  o vysokých školách. 

(10) Akademický senát Akadémie umení 

a) Schvaľuje na návrh  

1. rektora vnútorné predpisy Akadémie umení podľa § 15 ods. 1 písm. a), c) až f) a j) až 

m) zákona o vysokých školách, 

2. predsedu Akademického senátu Akadémie umení vnútorné predpisy Akadémie 

umení podľa § 15 ods. 1 písm. g) až i) zákona o vysokých školách; zásady voľby 

kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora schvaľuje pred 

rokovaním Správnej rady Akadémie umení, 

3. dekana vnútorné predpisy fakulty vymedzené v čl. 31 ods. 8 písm. (i) tohto štatútu, 

b) schvaľuje na návrh rektora pred rokovaním Správnej rady 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,  

4. rozpočet Akadémie umení, 

5. metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva 

podľa § 89 zákona o vysokých školách na súčasti Akadémie umení, 

c) prerokúva na návrh rektora pred rokovaním Správnej rady Akadémie umení rozpis 

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

o vysokých školách na súčasti Akadémie umení,  

d) schvaľuje návrh rektora na vymenovanie a odvolanie členov Umeleckej a vedeckej rady 

Akadémie umení, 

e) kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami Akadémie umení a majetkom 

Akadémie umení a oznamuje výsledky kontroly Správnej rade Akadémie umení, 

f) schvaľuje podmienky prijatia na štúdium predložené rektorom, 

g) vyjadruje sa k podnetom a stanoviskám Správnej rady Akadémie umení, 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/131/20220425.html#paragraf-15.odsek-1.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/131/20220425.html#paragraf-15.odsek-1.pismeno-c
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/131/20220425.html#paragraf-15.odsek-1.pismeno-j
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/131/20220425.html#paragraf-15.odsek-1.pismeno-j
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/131/20220425.html#paragraf-15.odsek-1.pismeno-g
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/131/20220425.html#paragraf-89
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/131/20220425.html#paragraf-89
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h) volí zástupcu Akadémie umení do Rady vysokých škôl; jeho študentská časť volí zástupcu 

Akadémie umení do Študentskej rady vysokých škôl, 

i) podáva akademickej obci Akadémie umení raz za rok správu o svojej činnosti, ktorú 

zverejní na webovom sídle Akadémie umení najmenej na štyri roky, 

j) vykonáva počas nevyhnutnej doby pôsobnosť kolektívnych orgánov fakulty  

za podmienok a v rozsahu určenom v čl. 8 ods. 13 tohto štatútu, 

k) schvaľuje Výročnú správu o činnosti a Výročnú správu o hospodárení Akadémie umení, 

predloženú rektorom po predchádzajúcom vyjadrení Správnej rady Akadémie umení, 

l) schvaľuje návrhy rektora na právne úkony podľa § 41 ods. 3 písm. a), b) a d) až f) zákona 

o vysokých školách pred ich predložením na schválenie Správnej rade Akadémie umení, 

ak je cena majetku, hodnota vkladu alebo výška úveru vyššia ako tristonásobok sumy, 

od ktorej sa veci podľa osobitného predpisu1 považujú za hmotný majetok;  

m) berie na vedomie správu o činnosti Správnej rady Akadémie umení, 

n) schvaľuje na návrh rektora vnútorný predpis podľa § 15 ods. 1 písm. b) zákona 

o vysokých školách (vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania) po jeho prerokovaní v Akreditačnej rade Akadémie umení, 

o) podáva ministrovi školstva návrh na vymenovanie alebo návrh na odvolanie rektora 

podľa podmienok stanovených zákonom o vysokých školách, 

p) vyjadruje sa k návrhu rektora na vymenovanie a odvolanie prorektorov, 

q) volí a odvoláva dvoch členov Správnej rady Akadémie umení podľa § 40 zákona  

o vysokých školách, z toho jedného člena Správnej rady volí a odvoláva len študentská 

časť Akademického senátu Akadémie umení, 

r) vyjadruje sa k návrhu kandidátov za člena Správnej rady predložených ministrom 

školstva podľa § 40 ods. 5 zákona o vysokých školách, 

s) pred schválením v Umeleckej a vedeckej rade Akadémie umení prerokúva návrh 

študijných programov, ktoré sa nebudú uskutočňovať na fakulte, ale na Akadémii 

umení, predložený rektorom, 

t) rozhoduje o tom, či je rektor, o ktorého nezaujatosti možno mať pochybnosti vzhľadom 

na jeho pomer k účastníkovi konania o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti, 

odňatí umelecko-pedagogického titulu alebo o návrhu na odvolanie profesora (ďalej  

aj ako „konanie o odňatí titulu“) alebo k jeho zástupcovi, vylúčený z rozhodovania  

v uvedených konaniach podľa zákona o vysokých školách. V prípade vylúčenia rektora  

z takého rozhodovania akademický senát určí prorektora príslušného na rozhodovanie  

a svoje rozhodnutie písomne oznámi rektorovi, účastníkovi konania o odňatí titulu  

a ministerstvu, 

u) podáva odôvodnený návrh na začatie konania o odňatí titulu, ak sú splnené podmienky 

na jeho podanie podľa zákona o vysokých školách, 

                                                           
1 Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 
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v) plní ďalšie úlohy podľa zákona o vysokých školách a vnútorných predpisov Akadémie 

umení. 

(11) Akademický senát Akadémie umení pri výkone pôsobnosti podľa odseku 10 písm. d)  

a h) rozhoduje tajným hlasovaním; pri výkone ostatných pôsobností podľa odseku 10 môže 

rozhodovať tajným hlasovaním, ak o tajnom hlasovaní v danej veci rozhodne. 

(12) Návrhy dokumentov podľa odseku 10 písm. b) a c) prerokuje Akademický senát Akadémie 

umení do 45 dní od ich predloženia rektorom; uplynutím tejto lehoty sa dokumenty podľa 

odseku 10 písm. b) považujú za schválené a dokumenty podľa odseku 10 písm. c)  

za prerokované. 

(13) Akademický senát Akadémie umení je oprávnený vykonávať počas nevyhnutnej doby 

pôsobnosť kolektívnych orgánov fakulty určených týmto štatútom (Umelecko-

pedagogickej rady fakulty), najmä ak kolektívny orgán fakulty koná v rozpore s právnymi 

predpismi alebo vnútornými predpismi Akadémie umení alebo fakulty, ak kolektívny orgán 

fakulty vykonáva svoju pôsobnosť v zložení, ktoré je v rozpore so zákonom o vysokých 

školách alebo vnútornými predpismi Akadémie umení alebo fakulty, alebo ak zloženie 

kolektívneho orgánu fakulty nie je možné z objektívnych dôvodov zosúladiť so zákonom 

alebo s vnútornými predpismi Akadémie umení alebo fakulty. Pôsobnosť kolektívneho 

orgánu fakulty podľa predchádzajúcej vety je Akademický senát Akadémie umení 

oprávnený vykonávať len v rozsahu schvaľovania zmien vnútorných predpisov príslušnej 

fakulty tak, aby tieto zmeny neboli v rozpore so zákonom, iným všeobecne záväzným 

právnym predpisom alebo so štatútom Akadémie umení. Ak kolektívny orgán fakulty 

vykonáva svoju pôsobnosť v zložení, ktoré je v rozpore so zákonom o vysokých školách, 

štatútom Akadémie umení alebo s vnútornými predpismi fakulty, Akademický senát 

Akadémie umení je oprávnený vykonať opatrenia, aby sa zloženie príslušného orgánu 

uviedlo do súladu s príslušným predpisom. 

 

Čl. 9 

Rektor Akadémie umení 

(1) Rektor je štatutárnym orgánom Akadémie umení, riadi ju, koná v jej mene a zastupuje  

ju navonok. Rektor za svoju činnosť zodpovedá Akademickému senátu Akadémie umení 

a Správnej rade Akadémie umení, ak       zákon o vysokých školách nestanovuje inak. Rektor 

zodpovedá ministrovi školstva v zmysle § 19 ods. 7 zákona o vysokých školách za účelné  

a efektívne využívanie dotácií a ich zúčtovanie so štátnym rozpočtom a za hospodárenie  

s majetkom Akadémie umení. 

(2) Rektora vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky (ďalej len „prezident“). Návrh 

na vymenovanie alebo návrh na odvolanie rektora podáva prezidentovi minister školstva, 

ktorému ho podáva Akademický senát Akadémie umení do 15 dní od prijatia príslušného 

rozhodnutia.  
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(3) Člen Akademického senátu Akadémie umení a člen Správnej rady Akadémie umení 

nemôže kandidovať vo voľbe kandidáta na rektora počas výkonu funkcie člena 

Akademického senátu Akadémie umení alebo člena Správnej rady Akadémie umení. 

Osoba, ktorá vykonávala funkciu člena výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry  

pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“), môže kandidovať vo voľbe kandidáta na rektora 

najskôr po uplynutí troch rokov od skončenia členstva vo výkonnej rade agentúry.  

(4) Funkčné obdobie rektora je štvorročné. Funkciu rektora na Akadémii umení môže tá istá 

osoba vykonávať najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach, ak zákon 

o vysokých školách osobitne neurčuje inak.2  

(5) Rektor vykonáva nasledovnú pôsobnosť: 

a) riadi Akadémiu umení, koná v jej mene a zastupuje ju navonok, 

b) navrhuje 

1. zlúčenie, splynutie, zrušenie, rozdelenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla Akadémii 

umení a 

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

súčasti Akadémii umení, 

c) predkladá ministerstvu školstva na vyjadrenie dlhodobý zámer Akadémie umení pred 

jeho predložením na vyjadrenie Umeleckej a vedeckej rade Akadémie umení a na 

schválenie Akademickému senátu Akadémie umení a Správnej rade Akadémie umení, 

d) predkladá Akademickému senátu Akadémie umení a Správnej rade Akadémie umení 

návrh rozpočtu Akadémie umení a návrh metodiky rozpisu dotácie zo štátneho 

rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 zákona o vysokých školách 

na súčasti Akadémie umení; tým nie je dotknuté právo odborovej organizácie kolektívne 

vyjednávať,  

e) udeľuje na základe rozhodnutia Umeleckej a vedeckej rady Akadémie umení umelecko-

pedagogický titul „docent“. Ak rektor pri výkone pôsobnosti podľa tohto čl. 9 ods. 5 

písm. e) štatútu má dôvodné pochybnosti, že príslušný orgán nedodržal kritériá 

Akadémie umení na vyhodnotenie splnenia podmienok získania umelecko-

pedagogického titulu „docent“ alebo v priebehu habilitačného konania došlo  

k procesným pochybeniam, môže rektor vrátiť návrh príslušnému orgánu na nové 

konanie alebo konanie zastaviť. 

f) predkladá ministrovi školstva návrhy na vymenovanie profesorov schválené Umeleckou 

a vedeckou radou Akadémie umení. Ak rektor pri výkone pôsobnosti podľa tohto čl. 9 

ods. 5 písm. f) štatútu má dôvodné pochybnosti, že príslušný orgán nedodržal kritériá 

Akadémie umení na vyhodnotenie splnenia podmienok získania umelecko- 

 

 

                                                           
2  V súlade s § 113am ods. 2 zákona o vysokých školách na účely počtu funkčných období rektora sa funkčné obdobie, ktoré začalo 

plynúť pred 25. aprílom 2022, považuje za prvé funkčné obdobie. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/131/20220425.html#paragraf-89
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pedagogického titulu „profesor“ alebo v priebehu konania na vymenovanie profesora 

(inauguračné konanie) došlo k procesným pochybeniam, môže rektor vrátiť návrh 

príslušnému orgánu na nové konanie, alebo konanie zastaviť. 

g) udeľuje na návrh Umeleckej a vedeckej rady Akadémie umení čestný titul „profesor 

emeritus“ (podľa čl. 30 ods. 6 štatútu), 

h) určuje plat dekana po písomnom vyjadrení Správnej rady Akadémie umení, 

i) vymenúva členov Disciplinárnej komisie Akadémie umení v súlade s čl. 13 tohto štatútu, 

j) rozhoduje o uložení disciplinárneho opatrenia študentom, 

k) plní ďalšie úlohy podľa zákona o vysokých školách a podľa vnútorných predpisov 

Akadémie umení. 

(6) Rektor môže vziať späť svoj návrh predložený na zasadnutie kolektívneho orgánu 

Akadémie umení do hlasovania o ňom. 

(7) Rektora zastupujú prorektori v rozsahu určenom rektorom. Prorektorov vymenúva   

a odvoláva po vyjadrení Akademického senátu Akadémie umení rektor. Funkčné obdobie 

prorektorov je štvorročné. Osobu, ktorá vykonávala funkciu člena výkonnej rady agentúry, 

možno vymenovať za prorektora najskôr po uplynutí troch rokov od skončenia členstva  

vo výkonnej rade agentúry. 

(8) Ak Akadémia umení nemá rektora, Akademický senát Akadémie umení poverí do 

vymenovania nového rektora, najviac na jeden rok, výkonom funkcie rektora osobu,  

s ktorej poverením súhlasí nadpolovičná väčšina celkového počtu členov Akademického 

senátu Akadémie umení a Správnej rady Akadémie umení. Túto skutočnosť oznámi 

Akademický senát Akadémie umení bezodkladne ministrovi školstva. Osobu, ktorá má 

dočasne vykonávať funkciu rektora, môže navrhnúť Akademický senát Akadémie umení 

alebo Správna rada Akadémie umení. Tú istú osobu nemožno poveriť výkonom funkcie 

rektora opakovane.  

(9) Rektor ďalej vykonáva najmä nasledovné činnosti: 

a) predkladá Akademickému senátu Akadémie umení návrh vnútorných predpisov 

Akadémie umení podľa § 15 ods. 1 písm. a), c) až f) a j) až m) zákona o vysokých školách, 

b) vydáva ďalšie predpisy podľa § 15 ods. 1 písm. n) zákona o vysokých školách a vnútorné 

predpisy organizačných súčastí Akadémie umení [čl. 3 ods. 1 písm. b), c), d), e) štatútu], 

c) podáva na ministerstvo žiadosť o registráciu vnútorných predpisov Akadémie umení 

uvedených v § 15 ods. 1 písm. a) zákona o vysokých školách, 

d) v mimoriadnych prípadoch môže vyhlásiť rektorské voľno, 

e) zriaďuje svoje poradné orgány a poradné komisie, 

f) rozhoduje o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti, odníma umelecko-pedagogický 

titul „docent“, rozhoduje o podaní návrhu na odvolanie profesora za podmienok 
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stanovených v zákone o vysokých školách. Podrobnosti ustanoví vnútorný predpis 

Akadémie umení. Rektor bezodkladne oznámi Akademickému senátu Akadémie umení 

skutočnosti nasvedčujúce jeho vylúčenie z rozhodovania v konaniach podľa tohto čl. 9 

ods. 9 písm. f) štatútu. 

g) predkladá ministrovi návrh na odvolanie profesora prezidentom Slovenskej republiky,  

o ktorom rozhodol podľa podmienok stanovených v zákone o vysokých školách, 

h) nadväzuje spoluprácu Akadémie umení s právnickými osobami a fyzickými osobami 

v oblastiach, v ktorých Akadémia umení pôsobí. 

(10) Poradnými orgánmi rektora sú: 

a) kolégium rektora - rieši také otázky Akadémie umení, ktoré vyžadujú kolektívne 

prerokovanie a jeho členmi sú: prorektori, dekani fakúlt, predseda Akademického 

senátu Akadémie umení, kvestor, zástupca študentov, 

b) užšie kolégium - prerokúva operatívne a neodkladné záležitosti Akadémie umení  

 a fakúlt, jeho členmi sú: prorektori, dekani, kvestor, 

c) grémium rektora, ktorého členmi sú: prorektori, kvestor. 

(11) Poradné komisie rektora prerokúvajú a navrhujú riešenie presne vymedzeného okruhu 

úloh. Členmi komisií sú: zamestnanci, študenti Akadémie umení ako aj odborníci  

z praxe. 

 

Čl. 10 

Spôsob voľby kandidáta na rektora 

(1) Kandidáta na rektora volí volebné zhromaždenie. Členmi volebného zhromaždenia sú 

všetci členovia Akademického senátu Akadémie umení a všetci členovia Správnej rady 

Akadémie umení. Volebné zhromaždenie volí kandidáta na rektora nadpolovičnou 

väčšinou všetkých členov volebného zhromaždenia. Volebné zhromaždenie zvoláva a riadi 

predseda Akademického senátu Akadémie umení.  

(2) Kandidát na rektora sa volí tajným hlasovaním. 

(3) Voľbu kandidáta na rektora vyhlasuje Akadémia umení na svojom webovom sídle 

/www.aku.sk/, na webovom sídle ministerstva školstva a prostredníctvom webových 

aplikácií, sociálnych médií a sociálnych sietí alebo iných inovatívnych komunikačných 

prostriedkov najneskôr 270 dní pred uplynutím funkčného obdobia rektora.  

(4) Akadémia umení určí na podávanie návrhov na kandidáta na rektora lehotu najmenej  

90 dní a najviac 120 dní a termín voľby najneskôr 30 dní od jej uplynutia.  

(5) Ak vo voľbe nie je úspešný žiaden uchádzač, opakovaná voľba sa vyhlasuje do 30 dní  

od ukončenia predchádzajúcej voľby.  

http://www.aku.sk/
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(6) Ak Akadémia umení nemá rektora a nie je vyhlásená voľba kandidáta na rektora alebo  

ak sa voľba neuskutočnila, voľba kandidáta na rektora sa vyhlási do 30 dní od vzniku tejto 

skutočnosti.  

(7) Voľba kandidáta na rektora sa vyhlasuje v slovenskom jazyku a anglickom jazyku.  

(8) Na zasadnutí volebného zhromaždenia sa koná verejné vypočutie uchádzačov na 

kandidáta na rektora. Pri verejnom vypočutí sa zisťujú riadiace skúsenosti uchádzačov,  

ich vzťah k vysokoškolskému vzdelávaniu, vede a technike a vzťah k poslaniu a oblasti 

pôsobenia Akadémie umení. Uchádzač zároveň predstaví návrh stratégie rozvoja Akadémie 

umení a ak tak rozhodne volebné zhromaždenie, možno od uchádzača požadovať  

aj poskytnutie ďalších informácií.  

(9) Verejné vypočutie uchádzačov na kandidáta na rektora 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.   

(10) Výsledky volieb kandidáta na rektora oznámi predseda Akademického senátu 

bezprostredne po ich vykonaní vo volebnej miestnosti a zverejní na výveske Akadémie 

umení a na webovom sídle Akadémie umení /www.aku.sk/. 

(11) Predseda Akademického senátu Akadémie umení predkladá ministrovi školstva do 15 dní 

od uskutočnenia volieb návrh na vymenovanie rektora Akadémie umení. 

(12) Ďalšie podrobnosti a zásady voľby kandidáta na rektora upravuje osobitný vnútorný 

predpis Akadémie umení (§ 15 ods. 1 písm. h) zákona o vysokých školách). 

 

Čl. 11 
Zánik funkcie rektora  

Spôsob prijatia návrhu na odvolanie rektora 

(1) Výkon funkcie rektora zaniká: 

a) uplynutím funkčného obdobia, 

b) vzdaním sa funkcie; výkon funkcie rektora sa skončí dňom doručenia písomného 

oznámenia o vzdaní sa funkcie prezidentovi, ak v oznámení nie je uvedený neskorší 

deň, 

c) odvolaním z funkcie; výkon funkcie rektora 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, 

 

http://www.aku.sk/
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e) obmedzením spôsobilosti na právne úkony, 

f) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho. 

(2) Navrhnúť odvolanie rektora z funkcie môže Akademický senát Akadémie umení alebo 

Správna rada Akadémie umení, ak rektor: 

a) neplní závažným spôsobom svoje povinnosti, 

b) poškodil závažným spôsobom záujem Akadémie umení alebo 

c) porušil závažným spôsobom právne predpisy alebo vnútorné predpisy Akadémie 

umení. 

(3) Na prijatie návrhu na odvolanie rektora sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

členov Akademického senátu Akadémie umení a nadpolovičnej väčšiny všetkých členov 

Správnej rady Akadémie umení. Návrh na odvolanie rektora sa prerokúva na spoločnom 

zasadnutí Akademického senátu Akadémie umení a Správnej rady Akadémie umení.  

(4) O návrhu na odvolanie rektora sa rozhoduje tajným hlasovaním. Hlasovanie o návrhu  

na odvolanie rektora možno uskutočniť aj mimo spoločného zasadnutia Akademického 

senátu Akadémie umení a Správnej rady Akadémie umení. 

(5) Rektor má právo vyjadriť sa k dôvodom návrhu na odvolanie. 

(6) Návrh na odvolanie rektora z funkcie Akademický senát Akadémie umení predkladá 

ministrovi školstva do 15 dní od prijatia rozhodnutia. 

(7) Ďalšie podrobnosti a zásady prijatia návrhu na odvolanie rektora upravuje osobitný 

vnútorný predpis Akadémie umení (§ 15 ods. 1 písm. h) zákona o vysokých školách). 

 

Čl. 12 

Umelecká a vedecká rada Akadémie umení 

(1) Umelecká a vedecká rada Akadémie umení je orgánom akademickej samosprávy Akadémie 

umení. Najmenej jedna štvrtina a najviac jedna tretina členov Umeleckej a vedeckej rady 

Akadémie umení sú osoby, ktoré nie sú členmi akademickej obce Akadémie umení. 

(2) Členov Umeleckej a vedeckej rady Akadémie umení vymenúva a odvoláva rektor  

po schválení Akademickým senátom Akadémie umení. Funkčné obdobie členov Umeleckej 

a vedeckej rady je štvorročné. 

(3) Predsedom Umeleckej a vedeckej rady Akadémie umení je rektor. 

(4) Členmi Umeleckej a vedeckej rady Akadémie umení sú významní odborníci z oblastí,  

v ktorých Akadémia umení uskutočňuje vzdelávaciu, umeleckú, výskumnú alebo ďalšiu 

tvorivú činnosť. Členmi Umeleckej a vedeckej rady Akadémie umení, ktorí sú členmi 

akademickej obce Akadémie umení, môžu byť len osoby, ktoré pôsobia na funkčnom 



 
 

 

18 

mieste profesora alebo na funkčnom mieste docenta alebo výskumní pracovníci  

s vedeckým kvalifikačným stupňom IIa alebo s vedeckým kvalifikačným stupňom I alebo 

umeleckí pracovníci.  

(5) Umelecká a vedecká rada Akadémie umení: 

a) vyjadruje sa na návrh rektora k dlhodobému zámeru Akadémie umení, 

b) hodnotí pravidelne, najmenej však raz ročne, úroveň Akadémie umení vo vzdelávacej 

činnosti a v oblasti vedy a umenia, 

c) schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre 

študijné programy uskutočňované na Akadémii umení a školiteľov na doktorandské 

štúdium uskutočňované na Akadémii umení, 

d) schvaľuje kritériá na získanie titulu docent a kritériá na získanie titulu profesor, 

e) prerokúva návrhy na udelenie umelecko-pedagogického titulu „docent“ a rozhoduje  

o ich výsledku v odbore habilitačného konania a inauguračného konania; 

f) schvaľuje návrhy na vymenovanie profesorov; ak ide o vymenovanie profesora v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania, pri ktorom Akadémia umení v žiadosti 

o akreditáciu habilitačného konania a akreditáciu inauguračného konania uviedla 

študijný odbor, v ktorom uskutočňuje študijné programy fakulta, koná tak na návrh 

dekana, ktorý návrh prerokuje v Umelecko-pedagogickej rade fakulty, a ak návrh 

neschváli, vráti ho s vyjadrením dekanovi fakulty,  

g) schvaľuje na návrh rektora všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest 

profesorov a docentov; ak ide o obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov 

na fakulte, schvaľuje ich na návrh dekana po prerokovaní v Umelecko-pedagogickej rade 

fakulty, 

h) schvaľuje na návrh rektora konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest 

profesorov; ak ide o obsadzovanie funkčných miest profesorov na fakulte, schvaľuje ich 

na návrh dekana po prerokovaní v Umelecko-pedagogickej rade fakulty, 

i) udeľuje významným osobnostiam čestný titul „doctor honoris causa“ (v skratke 

„Dr.h.c.“), 

j)  udeľuje vedecké hodnosti „doctor scientiarum“ (v skratke „DrSc.“), 

k) schvaľuje na návrh predsedu Umeleckej a vedeckej rady Akadémie umení rokovací 

poriadok Umeleckej a vedeckej rady Akadémie umení, 

l) plní ďalšie úlohy podľa zákona o vysokých školách a podľa vnútorných predpisov 

Akadémie umení. 

(6) Podrobnosti o postavení, zložení a pôsobnosti Umeleckej a vedeckej rady Akadémie 

umení, organizácii činnosti a zasadnutí, spôsobe rokovania a schvaľovaní uznesení 

ustanoví Rokovací poriadok Umeleckej a vedeckej rady Akadémie umení (vnútorný predpis 

podľa § 15 ods. 1 písm. j) zákona o vysokých školách). 
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Čl. 13 

Disciplinárna komisia Akadémie umení 

(1) Disciplinárna komisia Akadémie umení je orgánom akademickej samosprávy Akadémie 

umení. Disciplinárna komisia Akadémie umení prerokúva disciplinárne priestupky 

študentov Akadémie umení, vrátane študentov príslušných fakúlt. 

(2) Členov Disciplinárnej komisie Akadémie umení a jej predsedu vymenúva z členov jej 

akademickej obce po schválení Akademickým senátom Akadémie umení rektor. Polovicu 

členov Disciplinárnej komisie Akadémie umení tvoria študenti. 

(3) Po prerokovaní disciplinárneho priestupku Disciplinárna komisia Akadémie umení 

predkladá návrh na rozhodnutie rektorovi. 

(4) Činnosť Disciplinárnej komisie Akadémie umení sa riadi rokovacím poriadkom 

Disciplinárnej komisie Akadémie umení (vnútorný predpis podľa § 15 ods. 1 písm. m) 

zákona o vysokých školách). Ďalšie podrobnosti o postavení a pôsobnosti Disciplinárnej 

komisie Akadémie umení ustanoví disciplinárny poriadok Akadémie umení (vnútorný 

predpis podľa § 15 ods. 1 písm. l) zákona o vysokých školách). 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

ĎALŠIE ORGÁNY AKADÉMIE UMENÍ 
 

V súlade s čl. 7 ods. 3 tohto štatútu ďalšími orgánmi Akadémie umení sú: 

a) Kvestor, 

b) Správna rada Akadémie umení, 

c) Akreditačná rada Akadémie umení, 

d) Iné orgány podľa vnútorných predpisov Akadémie umení. 

 

Čl. 14 

Kvestor 

(1) Kvestor zabezpečuje a zodpovedá za hospodársky, prevádzkový a administratívny chod 

Akadémie umení a koná v jej mene v rozsahu určenom rektorom.  

(2) Kvestor je podriadený priamo rektorovi, ktorému zodpovedá za svoju činnosť. 

(3) Kvestor svoju činnosť vykonáva v súlade so zákonom o vysokých školách, ostatnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, týmto štatútom a ďalšími vnútornými 

predpismi Akadémie umení. 
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Čl. 14a 

Správna rada Akadémie umení  

 

A. 

Členstvo v Správnej rade Akadémie umení 

Zasadnutia Správnej rady a štatút Správnej rady 

(1) Správna rada Akadémie umení je orgán, ktorý v rámci svojej pôsobnosti podporuje 

posilňovanie väzby Akadémie  umení a spoločnosti v súlade s poslaním Akadémie umení. 

Uplatňuje a presadzuje verejný záujem v činnosti Akadémie umení. 

(2) Správna rada Akadémie umení má 5 členov.   

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

ostatní členovia Správnej rady; ak ho členovia Správnej rady nezvolia do šiestich mesiacov 

od uvoľnenia funkcie príslušného člena, vymenuje a odvolá ho minister školstva na návrh 

Slovenskej akadémie vied.  

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 týmto štatútom a vnútornými predpismi Akadémie umení.  

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

Správnej rady) vymenúva a odvoláva minister školstva. 

(4) Členmi Správnej rady Akadémie umení sú najmä významné vedecké osobnosti alebo 

umelecké osobnosti, predstavitelia verejného života na celoštátnej úrovni alebo  

na regionálnej úrovni a 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.  

(5) Za člena Správnej rady Akadémie umení možno zvoliť alebo vymenovať len osobu,  

ktorá má najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, má najmenej štyri roky praxe  

v riadení v právnickej osobe a schopnosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými 

prostriedkami právnickej osoby.  

(6) Funkcia člena Správnej rady je nezlučiteľná s funkciou poslanca Národnej rady Slovenskej 

republiky, člena vlády, štátneho tajomníka, rektora, prorektora, dekana a vedúceho súčasti 

Akadémie umení, ktorá nie je fakultou (čl. 3 ods. 1 písm. b), c), d), e) tohto štatútu); členmi 

Správnej rady nesmú byť ani ich závislé osoby, za ktoré sa v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 

595/2003 Z. z. o dani z príjmov označujú (i) blízke osoby, (ii) ekonomicky, personálne 

alebo inak prepojené osoby alebo subjekty, (iii) osoby alebo subjekty, ktoré sú na účely 

konsolidácie súčasťou konsolidovaného celku. Funkcia člena Správnej rady je ďalej 

nezlučiteľná so štátnozamestnaneckým pomerom v služobnom úrade, ktorým je 
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ministerstvo, s pracovným pomerom s ministerstvom alebo ním zriadenou rozpočtovou 

organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, s členstvom v akademickej obci Akadémie 

umení a s členstvom v správnej rade inej vysokej školy. 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. 

(7) Funkčné obdobie členov Správnej rady Akadémie umení je päťročné, ak zákon o vysokých 

školách3 alebo tento štatút4 osobitne neurčuje inak.  

(8) Správna rada Akadémie umení volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu. Voľbu 

predsedu, podpredsedu a spôsob zasadnutia Správnej rady Akadémie umení upravuje 

štatút Správnej rady Akadémie umení. 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. 

(9) Štatút Správnej rady Akadémie umení schvaľuje na návrh predsedu Správnej rady 

Akadémie umení Správna rada Akadémie umení a registruje ho ministerstvo školstva 

postupom podľa zákona o vysokých školách. 

(10) Zasadnutia Správnej rady Akadémie umení zvoláva jej predseda, a to najmenej dvakrát 

ročne. Zasadnutia Správnej rady Akadémie umení sú verejné. Na žiadosť rektora alebo 

najmenej jednej tretiny všetkých členov Správnej rady Akadémie umení je predseda 

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

v jeho zastúpení prorektor alebo kvestor, predseda Akademického senátu Akadémie umení 

a zástupca študentskej časti akademickej obce Akadémie umení má právo vystúpiť  

na zasadnutí Správnej rady v súlade s jej štatútom kedykoľvek, keď o to požiada. 

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

kandidáta na rektora Akadémie umení. 

(12) 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. Pravidlá poskytnutia a určenia výšky odmeny a náhrady výdavkov určí na návrh 

rektora Akademický senát Akadémie umení.  

 

B. 

Spôsob voľby členov Správnej rady 

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

senátu Akadémie umení a ministrovi školstva právnické osoby zapísané do registra 

                                                           
3 § 113am ods. 11 zákona o vysokých školách 
4 Čl. 38 ods. 5 tohto štatútu 
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mimovládnych neziskových organizácií, obce, samosprávne kraje, Slovenská akadémia 

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

o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj okrem vysokých škôl, reprezentatívne združenia 

zamestnávateľov, múzeá, galérie a divadlá.  

(2) Výzvu na predkladanie návrhov kandidátov na členov Správnej rady Akadémie umení 

vyhlasuje Akademický senát na webovom sídle Akadémie umení /www.aku.sk/. 

Akademický senát Akadémie umení zároveň určí lehotu na podávanie návrhov  

na kandidáta na člena Správnej rady Akadémie umení. Návrhy na kandidáta na člena 

Správnej rady Akadémie umení sa podávajú písomne v zalepenej obálke predsedovi 

Akademického senátu Akadémie umení.  

(3) Zoznam navrhovaných kandidátov na členov Správnej rady Akadémie umení, ktorí 

vyjadrili súhlas s kandidatúrou, zverejní volebná komisia pred dňom konania voľby  

na webovom sídle Akadémie umení.  

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

kandidátov na člena Správnej rady Akadémie umení v príslušnom počte podľa tohto čl. 14a 

časti A. ods. 3 tohto štatútu. Minister školstva vyberie z doručených návrhov kandidátov 

na člena Správnej rady Akadémie umení v príslušnom počte podľa čl. 14a časti A. ods. 3 

tohto štatútu. 

(5) Po voľbe a výbere podľa predchádzajúceho odseku 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. 

(6) 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.  

(7) 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. 14a časti B. ods. 4 až 7 tohto štatútu  

z pôvodne doručených návrhov. 

 

http://www.aku.sk/
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(8) Ďalšie podrobnosti a zásady voľby členov Správnej rady Akademickým senátom Akadémie 

umení upravuje osobitný vnútorný predpis Akadémie umení (§ 15 ods. 1 písm. i) zákona 

o vysokých školách). Podrobnosti a zásady voľby člena Správnej rady ostatnými členmi 

Správnej rady Akadémie umení v zmysle tohto čl. 14a časti A. ods. 3 prvej vety tohto 

štatútu upravuje štatút Správnej rady 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 

Akadémie umení zvolia alebo minister školstva vymenuje nového člena Správnej rady 

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

Akadémie umení podľa tohto štatútu. 

(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. 

 

C. 

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, 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 

h) smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho, 

i) v prípadoch podľa tohto čl. 14a časti B. ods. 10 tohto štatútu. 
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(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) sa člen Správnej rady Akadémie umení nezúčastnil bez náležitého ospravedlnenia  

na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach Správnej rady Akadémie umení alebo 

b) ak 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. 

 

D. 

Pôsobnosť Správnej rady Akadémie umení 

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

s ustanovením § 41 zákona o vysokých školách: 

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

rozpočet Akadémie umení a metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly 

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 dani z príjmov 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 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  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, 

 

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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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. 14a časti D. ods. 1 tohto štatútu sa vyžaduje súhlas 

nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Správnej rady Akadémie umení. 

(3) O návrhoch podľa tohto čl. 14a časti D. ods. 1 písm. d) tohto štatútu musí Správna rada 

Akadémie umení rozhodnúť do 45 dní odo dňa postúpenia návrhu schváleného 

Akademickým 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 

predpisom5, 

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. 6   

(5) 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. 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. 

                                                           
5  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. 
6  § 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. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/176/


 
 

 

26 

Čl. 14b 

Akreditačná rada Akadémie umení 

(1) Akadémia umení pre potreby vnútorného systému zabezpečovania a overovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania na Akadémii umení zriaďuje Akreditačnú radu Akadémie 

umení.  

(2) Akreditačná rada Akadémie umení svojou činnosťou garantuje, podporuje a rozvíja kvalitu 

vysokoškolského vzdelávania na Akadémii umení, kvalitu tvorivej činnosti a ďalšej 

súvisiacej činnosti na všetkých organizačných súčastiach Akadémie umení. 

(3) Akreditačná rada Akadémie umení: 

a) prerokúva na návrh rektora vnútorný predpis Akadémie umení podľa § 15 ods. 1 písm. b) 

zákona o vysokých školách (vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania) pred jeho schválením Akademickým senátom Akadémie umení, 

b) prerokúva na návrh dekana vnútorné predpisy fakulty podľa čl. 31 ods. 7 písm. d) tohto 

štatútu, ktoré upravujú vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania na Akadémii umení v podmienkach fakulty, 

c) plní ďalšie úlohy podľa tohto štatútu a vnútorných predpisov Akadémie umení.  

(4) Akreditačná rada Akadémie umení svoju činnosť vykonáva v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, štandardmi agentúry, týmto štatútom, štatútom 

Akreditačnej rady Akadémie umení a ďalšími vnútornými predpismi Akadémie umení. 

 

 

PIATA ČASŤ 

DLHODOBÝ ZÁMER,  

VÝROČNÉ SPRÁVY A HODNOTENIE ČINNOSTI 
 

Čl. 15 

Dlhodobý zámer Akadémie umení a dlhodobý zámer fakulty 

(1) Akadémia umení v zmysle zákona o vysokých školách vypracuje Dlhodobý zámer 

Akadémie umení v jednotlivých oblastiach jej pôsobenia, v ktorom podrobnejšie upraví 

svoje poslanie a úlohy na obdobie šiestich rokov. 

(2) Dlhodobý zámer Akadémie umení resp. jeho prípadnú aktualizáciu predkladá rektor 

najskôr na vyjadrenie ministerstvu školstva pred jeho predložením na vyjadrenie 

Umeleckej a vedeckej rade Akadémie umení a na schválenie Akademickému senátu 

Akadémie umení a Správnej rade Akadémie umení. Po vyjadrení sa ministerstva rektor 

predloží dlhodobý zámer Akadémie umení na vyjadrenie Umeleckej a vedeckej rade 

Akadémie umení. Následne po vyjadrení Umeleckej a vedeckej rady schvaľuje dlhodobý 
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zámer Akadémie umení na návrh rektora Akademický senát Akadémie umení. Správna rada 

schvaľuje dlhodobý zámer na návrh rektora po predchádzajúcom schválení Akademickým 

senátom Akadémie umení. 

(3) Akadémia umení vypracuje, prerokúva s ministerstvom a zverejňuje dlhodobý   zámer 

Akadémie umení v termíne a formou, ktoré určí ministerstvo. 

(4) Fakulty vypracovávajú svoj vlastný dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, 

umeleckej alebo v ďalšej tvorivej činnosti v súlade s Dlhodobým zámerom Akadémie 

umení. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa dlhodobého zámeru fakulty upraví štatút fakulty. 

 

Čl. 16 

Výročná správa o činnosti 

a Výročná správa o hospodárení Akadémie umení 

(1) Akadémia umení v zmysle zákona o vysokých školách každoročne vypracováva, predkladá 

ministerstvu a zverejňuje Výročnú správu o činnosti a Výročnú správu o hospodárení 

Akadémie umení v termíne a formou, ktoré určuje ministerstvo. Akadémia umení  

je zároveň povinná každoročne predkladať ministerstvu návrh svojho rozpočtu a schválený 

rozpočet na príslušný rozpočtový rok. 

(2) Náležitosti Výročnej správy o činnosti Akadémie umení a Výročnej správy o hospodárení        

Akadémie umení určuje zákon o vysokých školách. 

(3) Rektorom predloženú Výročnú správu o činnosti Akadémie umení a Výročnú správu  

o hospodárení Akadémie umení schvaľuje Akademický senát Akadémie umení 

po predchádzajúcom vyjadrení Správnej rady Akadémie umení.  

(4) Závery výročných správ sa využívajú najmä v riadiacej činnosti a v prípade potreby  

 na účely aktualizácie Dlhodobého zámeru Akadémie umení. 

(5) Fakulty vypracovávajú a predkladajú rektorovi každoročne výročnú správu o činnosti  

a výročnú správu o hospodárení. Ďalšie podrobnosti súvisiace s výročnou správou  

o činnosti fakulty a s výročnou správou o hospodárení fakulty ustanovuje štatút fakulty. 

 

ŠIESTA ČASŤ  

VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE 
 

Čl. 17 

Základná charakteristika systému vysokoškolského vzdelávania 

(1) Akadémia umení ako univerzitná vysoká škola v rámci procesu celoeurópskej 

harmonizácie národných systémov vysokoškolského vzdelávania realizuje umelecké 
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študijné programy so zameraním na rozvoj talentu a tvorivosti v oblasti umeleckého 

výkonu a tvorby umeleckého diela na základe umeleckých a humánnych princípov. 

(2) Podľa obsahu, rozsahu vedomostí, schopností a zručností, ktoré profilujú absolventa, 

 sa na Akadémii umení vysokoškolské vzdelávanie poskytuje v niektorom z jeho troch 

stupňov: 

a) bakalárske študijné programy ako študijné programy prvého stupňa vzdelávania, ktoré 

sa zameriavajú na získanie teoretických poznatkov a praktických poznatkov založených 

na súčasnom stave vedy a umenia, na zvládnutie použitia týchto poznatkov pri výkone 

povolania a na pokračovanie vo vysokoškolskom štúdiu druhého stupňa, 

b) magisterské študijné programy ako študijné programy druhého stupňa vzdelávania, 

ktoré sa zameriavajú na získanie teoretických a praktických poznatkov založených  na 

súčasnom stave vedy a umenia a na rozvíjanie schopností ich tvorivého uplatňovania 

pri výkone povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu tretieho stupňa, 

c) doktorandské študijné programy ako študijné programy tretieho stupňa, ktoré  

sa zameriavajú na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého 

 a umeleckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý    

je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy alebo 

umenia alebo samostatnej teoretickej a tvorivej činnosti v oblasti umenia. 

(3) Absolventom bakalárskeho štúdia sa podľa ods. 1 a 2 písm. a) tohto článku udeľuje 

akademický titul „bakalár" (v skratke „Bc."). 

(4) Absolventom magisterského štúdia sa podľa ods. 1 a 2 písm. b) tohto článku udeľuje 

akademický titul „magister umenia" (v skratke „Mgr. art."). 

(5) Absolventom doktorandského štúdia sa podľa ods. 1 a 2 písm. c) tohto článku udeľuje 

akademický titul „doktor umenia“ („artis doctor“, v skratke „ArtD.“; skratka „ArtD.“  

sa uvádza za menom). 

(6) Organizácia poskytovaných stupňov a foriem vysokoškolského vzdelávania         

v podmienkach Akadémie umení využíva zhromažďovanie a prenos kreditov, 

prostredníctvom ktorých sa hodnotí záťaž študenta spojená s absolvovaním predmetov  

v súlade s pravidlami obsiahnutými v študijnom programe. 

(7) Zoznam študijných programov, v ktorých sa poskytuje vysokoškolské vzdelávanie  

na Akadémii umení obsahuje Študijný poriadok Akadémie umení (§ 15 ods. 1 písm. c) 

zákona o vysokých školách), ktorý je vydaný v súlade so zákonom o vysokých školách. 

(8) Štúdium v jednom akademickom roku sa člení na dva semestre: zimný a letný semester. 
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Čl. 18 

Systém ďalšieho vzdelávania poskytovaného Akadémiou umení 

(1) Akadémia umení dopĺňa vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch  aj 

prostredníctvom systému ďalšieho vzdelávania podľa § 1 ods. 4 písm. e) zákona o vysokých 

školách realizovaného fakultami Akadémie umení. 

(2) Formy, metódy a druhy ďalšieho vzdelávania realizovaného na fakultách Akadémie umení, 

ako aj pravidlá výberu uchádzačov, upravujú samostatné vnútorné predpisy fakúlt 

Akadémie umení. 

(3) Ďalšie vzdelávanie a jeho aktivity sú zamerané najmä na podporu rozvoja ľudských zdrojov  

a ich aktivít, napĺňanie cieľov rozvoja vedomostnej spoločnosti, dopĺňanie, prehlbovanie  

a inováciu poznatkov a zručností, zvládnutie špeciálnych tvorivých postupov a osvojenie  

si najnovších poznatkov v odboroch umeleckej činnosti. 

 

Čl. 19 

Rámcové podmienky prijatia na štúdium  

a spôsob určovania počtu prijímaných uchádzačov 

(1) Každý má právo študovať na Akadémii umení zvolený študijný program, ak splní základné 

podmienky prijatia na štúdium podľa § 56 zákona o vysokých školách, ďalšie podmienky 

podľa § 57 ods. 1 zákona o vysokých školách určené Akadémiou umení (fakultou) 

poskytujúcou zvolený študijný program, podmienky určené v dohode podľa § 54a ods. 2  

a podmienky podľa § 58a ods. 4 zákona o vysokých školách. 

(2) Na štúdium sú prijatí uchádzači, ktorí preukážu najvyššiu mieru talentových a ďalších 

schopností na štúdium podľa podmienok určených Akadémiou umení (fakultou,  na ktorej 

sa študijný program uskutočňuje). 

(3) Rektor určuje počet prijímaných študentov na štúdium daného študijného programu  

po prerokovaní s dekanom fakulty, v súlade s Dlhodobým zámerom Akadémie umení  

a v závislosti od výšky poskytnutých dotácií zo štátneho rozpočtu. 

(4) V prijímacom konaní na štúdium: 

a) musí byť zabezpečená rovnosť šancí všetkým uchádzačom, 

b) musí byť zabezpečená transparentnosť a objektivita, 

c) je neprijateľná akákoľvek diskriminácia. 

(5) Na štúdium časti študijného programu môžu byť prijatí študenti aj z iných vysokých škôl 

podľa uzavretých dohôd medzi vysokými školami, alebo v rámci medzinárodných 

programov výmeny študentov. Ich postavenie na Akadémii umení, práva a povinnosti  

sú upravené príslušnou vzájomnou dohodou. 
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(6) Ďalšie podmienky prijatia na štúdium a spôsob organizácie prijímacieho konania upravuje 

Študijný poriadok Akadémie umení, vydaný podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona o vysokých 

školách. 

(7) Fakulta Akadémie umení zverejní v zákonných lehotách lehotu na podanie prihlášok  

 na štúdium, podmienky prijatia v zmysle § 57 ods. 1 zákona o vysokých školách, termín    

a spôsob overovania ich splnenia, a v prípade overovania schopností na štúdium 

prijímacou skúškou, aj formu a rámcový obsah skúšky a spôsob vyhodnocovania  jej 

výsledkov. Tieto skutočnosti sa musia zverejniť na úradnej výveske fakulty   a hromadným 

spôsobom podľa osobitného predpisu (zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe  

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Rovnakým spôsobom sa zverejní 

aj informácia o počte uchádzačov, ktorých fakulta Akadémie umení plánuje prijať  

na štúdium príslušného študijného programu. 

 

Čl. 20 

Rámcové podmienky štúdia cudzincov 

(1) Prijímacie konanie a podmienky štúdia na Akadémii umení sú rovnaké pre všetkých 

študentov, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, ak zákon o vysokých školách osobitne 

neustanovuje inak. 

(2) Podmienky pre prijatie na štúdium a podmienky štúdia v cudzom jazyku si stanoví 

príslušná fakulta Akadémie umení. 

(3) Na školné a poplatky spojené so štúdiom cudzincov na Akadémii umení sa vzťahuje čl. 23 

tohto štatútu. 

 

Čl. 20a 

Vnútorný systém zabezpečovania a overovania kvality  

(1) Akadémia umení zabezpečuje kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania 

implementáciou svojho vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania a jeho sústavným rozvojom. 

(2) Vnútorný systém upravuje spôsob napĺňania poslania Akadémie umení prostredníctvom: 

a) stratégie zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a kvality v oblasti 

výskumnej činnosti, umeleckej činnosti alebo ďalšej tvorivej činnosti (ďalej len „tvorivá 

činnosť“) Akadémie umení, 

b) procesov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a kvality tvorivej 

činnosti, 

c) prepojenia medzi tvorivou činnosťou a vysokoškolským vzdelávaním Akadémie umení  

v príslušnom študijnom odbore. 
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(3) Vnútorný systém Akadémie umení je v súlade so štandardmi pre vnútorný systém 

určenými Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo a všeobecne záväznými 

právnymi predpismi.7 

(4) Vnútorný systém kvality Akadémie umení rešpektuje osobitosti a postavenie Akadémie 

umení a jej organizačných súčastí. Definuje systém vzájomne previazaných politík, 

štruktúr a procesov, prostredníctvom ktorých Akadémia umení zabezpečuje a rozvíja 

kvalitu činností v oblasti vysokoškolského vzdelávania, výskumnej, umeleckej a ďalšej 

tvorivej činnosti. 

(5) Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Akadémie umení 

schvaľuje na návrh rektora po jeho prerokovaní v Akreditačnej rade Akadémie umení 

Akademický senát Akadémie umení. 

(6) Akreditačná rada Akadémie umení monitoruje, vyhodnocuje a reviduje vnútorný systém 

kvality Akadémie umení a v rámci svojej činnosti prihliada na to, či vnútorný systém 

Akadémie umení vedie k dosahovaniu strategických cieľov v oblasti zabezpečenia kvality, 

ktoré si Akadémia umení určila. 

(7) Akadémia umení podstupuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

pravidelné externé hodnotenia overovania zabezpečovania kvality s cieľom uistiť sa, že 

vnútorný systém je rozvíjaný a implementovaný v súlade so štandardmi agentúry.  

 

SIEDMA ČASŤ 

HOSPODÁRENIE AKADÉMIE UMENÍ 

A SYSTÉM SOCIÁLNEJ PODPORY ŠTUDENTOV 
 

Čl. 21 

Financovanie, rozpočet a finančné fondy Akadémie umení 

(1) Akadémia umení je v rozhodujúcej miere financovaná zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom kapitoly ministerstva alebo iných ministerstiev. 

(2) Ministerstvo poskytuje Akadémii umení dotácie na uskutočňovanie akreditovaných 

študijných programov, na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť, na rozvoj 

Akadémie umení a na sociálnu podporu študentov. 

(3) Metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva v zmysle § 89 

zákona o vysokých školách na súčasti Akadémie umení schvaľuje Akademický senát  

 

                                                           
7 Najmä zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 269/2018 Z. z. 

o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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Akadémie umení na návrh rektora pred rokovaním Správnej rady. Správna rada Akadémie 

umení schvaľuje metodiku rozpisu dotácie na návrh rektora po schválení Akademickým 

senátom. Rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva podľa § 89 zákona 

o vysokých školách na súčasti Akadémie umení prerokúva Akademický senát Akadémie 

umení na návrh rektora pred rokovaním Správnej rady. Správna rada Akadémie umení 

schvaľuje rozpis dotácie na súčasti Akadémie umení na návrh rektora po vyjadrení 

Akademického senátu. Po schválení metodiky rozpisu dotácie na súčasti Akadémie umení 

a rozpisu dotácie z kapitoly ministerstva na súčasti Akadémie umení zverejňuje Akadémia 

umení metodiku rozpisu dotácie a rozpis dotácie na súčasti Akadémie umení na svojom 

webovom sídle.  

(4) Na finančné zabezpečenie hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti si Akadémia umení 

zostavuje rozpočet pozostávajúci z výnosov a nákladov (ďalej len „rozpočet Akadémie 

umení“) na kalendárny rok a hospodári na jeho základe. Výnosy a náklady z podnikateľskej 

činnosti sú súčasťou rozpočtu Akadémie umení. 

(5) Návrh rozpočtu Akadémie umení predkladá rektor na schválenie Akademickému senátu 

Akadémie umení pred rokovaním Správnej rady Akadémie umení. Po schválení  

v Akademickom senáte Akadémie umení schvaľuje rozpočet Akadémie umení na návrh 

rektora Správna rada Akadémie umení. Akadémia umení každoročne predkladá 

ministerstvu školstva návrh svojho rozpočtu a schválený rozpočet na príslušný rozpočtový 

rok. 

(6) Vnútorné pravidlá hospodárenia Akadémie umení, podrobnosti tvorby a použitia fondov 

Akadémie umení upravuje vnútorný predpis Akadémie umení (Pravidlá  hospodárenia, 

tvorby a použitia fondov Akadémie umení v Banskej Bystrici). 

 

Čl. 22 

Podnikateľská činnosť 

(1) Akadémia umení vykonáva podnikateľskú činnosť nadväzujúcu na jej vzdelávaciu, 

výskumnú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť alebo činnosť slúžiacu na účinnejšie 

využitie ľudských zdrojov a majetku podľa zákona o vysokých školách a podľa § 2 ods. 2    

písm. c) Obchodného zákonníka. 

(2) Podnikateľská činnosť nesmie ohroziť kvalitu, rozsah a dostupnosť činností napĺňajúcich 

poslanie Akadémie umení. 

(3) Pravidlá na vykonávanie podnikateľskej činnosti Akadémie umení sú upravené 

samostatným vnútorným predpisom Akadémie umení (Pravidlá na vykonávanie 

podnikateľskej činnosti Akadémie umení v Banskej Bystrici). 
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Čl. 23 

Školné a poplatky spojené so štúdiom 

(1) Základom pre určenie školného a poplatkov spojených so štúdiom na Akadémii umení  je  

10% z priemernej sumy pripadajúcej na jedného študenta denného štúdia z celkových 

bežných výdavkov poskytnutých ministerstvom verejným vysokým školám zo štátneho 

rozpočtu v rámci rozpisu schváleného rozpočtu v predchádzajúcom kalendárnom roku. 

Základ sa zaokrúhľuje na celých päť eur nadol. Základ sa vzťahuje na akademický rok, ktorý 

začína v danom kalendárnom roku. 

(2) Rektor Akadémie umení určuje pre jednotlivé študijné programy ročné školné; ak ide  

 o študijné programy zabezpečované fakultou, rektor Akadémie umení určuje ročné školné 

pre tieto študijné programy na návrh dekana fakulty. Ročné školné sa vzťahuje   

na akademický rok. Ročné školné v študijných programoch v dennej forme štúdia nesmie 

prekročiť päťnásobok základu podľa odseku 1. 

(3) Ročné školné v študijných programoch v externej forme štúdia nesmie prekročiť súčin 

sumy maximálneho ročného školného, ktorú na príslušný akademický rok ustanovuje 

ministerstvo opatrením, a koeficientu, ktorý je vyjadrený ako podiel počtu kreditov, 

ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia príslušného študijného 

programu, a súčinu štandardnej dĺžky štúdia príslušného študijného programu a čísla 60. 

Maximálne ročné školné v študijných programoch v externej forme štúdia je odvodené  

od  dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov (§ 89 ods. 4 zákona  

o  vysokých školách). Obmedzenie výšky školného sa nevzťahuje na školné podľa odseku 8. 

(4) Študent Akadémie umení v dennej forme štúdia je povinný uhradiť ročné školné, ak mu 

vznikne povinnosť uhradiť ročné školné podľa odseku 5, 6 alebo odseku 8. Študent 

Akadémie umení v externej forme štúdia je povinný uhrádzať ročné školné  v každom roku 

štúdia. 

(5) Študent, ktorý študuje súbežne v jednom akademickom roku dva alebo viac študijných 

programov poskytovaných Akadémiou umení v tom istom stupni, je povinný uhradiť ročné 

školné v druhom a ďalšom študijnom programe za štúdium v príslušnom akademickom 

roku. Študent, ktorý sa opätovne zapíše na štúdium ďalšieho študijného programu  

v príslušnom stupni po prerušení (§ 69 ods. 1 zákona o vysokých školách), je povinný 

uhradiť Akadémii umení pomernú časť z ročného školného v závislosti  od počtu 

kalendárnych mesiacov zostávajúcich do konca príslušného akademického roka po jeho 

opätovnom zapísaní. 

(6) Študent, ktorý študuje študijný program poskytovaný Akadémiou umení dlhšie, ako je jeho 

štandardná dĺžka štúdia, je povinný uhradiť Akadémii umení ročné školné za každý ďalší 

rok štúdia; ustanovenie § 92 ods. 6 prvej vety zákona o vysokých školách, časť  za 

bodkočiarkou, tým nie je dotknuté, t. j. ak študent študijný program študuje dlhšie,  
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ako je jeho štandardná dĺžka štúdia, z dôvodu účasti na akademickej mobilite v rámci 

výmenného programu pri dodržaní podmienok tohto výmenného programu alebo  

ak mu  v poslednom roku štúdia počas štandardnej dĺžky štúdia príslušného študijného 

programu  bolo poskytované sociálne štipendium, povinnosť uhradiť školné nevzniká  

v najbližšom roku štúdia, ktorý nasleduje po prekročení štandardnej dĺžky štúdia.  

V celkovej dobe štúdia sa zohľadňuje doba, počas ktorej bol študent zapísaný na verejnej 

vysokej škole v niektorom   zo študijných programov príslušného stupňa vysokoškolského 

vzdelávania; ak bol študent  v jednom akademickom roku súbežne zapísaný na štúdium 

viacerých študijných programov, do celkovej doby štúdia sa mu započítava len jeden rok. 

Školné z dôvodu štúdia dlhšieho, ako je štandardná dĺžka štúdia príslušného študijného 

programu, sa určí ako pomerná časť z ročného školného v závislosti od počtu kreditov, 

ktoré má študent získať v príslušnom akademickom roku vo vzťahu k štandardnej záťaži 

študenta. 

(7) V celkovej dobe štúdia podľa odseku 6 sa nezohľadňuje doba, počas ktorej bol študent 

zapísaný na štúdium na verejnej vysokej škole v študijnom programe, v ktorom uhrádzal 

školné. 

(8) Študent študijného programu v dennej forme štúdia je povinný v každom akademickom 

roku uhrádzať ročné školné, ak sa študijný program podľa § 51 ods. 4 písm. p) zákona    

o vysokých školách uskutočňuje výlučne v inom ako štátnom jazyku. Povinnosť uhradiť 

školné vznikne, len ak  

a) niektorá verejná vysoká škola v akademickom roku, v ktorom študent začal študovať 

príslušný študijný program, prijímala na štúdium v tom istom študijnom odbore  

a stupni v študijnom programe, ktorý sa uskutočňuje aj v štátnom jazyku, a 

b) vysoká škola o povinnosti uhradiť školné písomne informovala prijatého uchádzača  

o štúdium spolu s výškou ročného školného na všetky roky štúdia počas štandardnej 

dĺžky štúdia študijného programu.8 

(9) Povinnosť študenta uhradiť školné podľa odseku 8 nevznikne, ak študijný program  

v dennej forme štúdia sa uskutočňuje aj v jazyku národnostnej menšiny a súčasťou 

poslania Akadémie umení podľa dlhodobého zámeru Akadémie umení, alebo ak sa študijný 

program uskutočňuje na fakulte, súčasťou poslania fakulty podľa dlhodobého zámeru 

fakulty, je v čase prijatia študenta na štúdium výchova odborníkov s vysokoškolským 

vzdelaním patriacich k príslušnej národnostnej menšine. 

(10) Oznámenie o výške školného, dôvod výberu školného, spôsob a termín platenia školného 

(ďalej len „Oznámenie“) oznámi dekan príslušnej fakulty študentovi,  na ktorého  

sa vzťahuje povinnosť uhradiť školné. Písomné Oznámenie zasiela fakulta študentovi  

 

 

 
                                                           
8 Ustanovenie § 113am ods. 15 zákona o vysokých školách a čl. 38 ods. 19 tohto štatútu tým nie sú dotknuté. 
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doporučenou listovou zásielkou do vlastných rúk študentovi alebo osobne  do rúk 

študentovi na dekanáte príslušnej fakulty, pričom študent potvrdí svojím podpisom 

prevzatie Oznámenia. 

(11) Formy platenia školného: 

a) bezhotovostným prevodom na číslo účtu Akadémie umení s uvedením variabilného 

symbolu a konštantného symbolu určeného Akadémiou umení v Oznámení, 

b) poštovým peňažným poukazom na číslo účtu Akadémie umení s uvedením variabilného 

symbolu a konštantného symbolu určeného Akadémiou umení v Oznámení, 

c) do pokladne Akadémie umení. 

(12) Dekan fakulty stanoví v Oznámení termín platenia školného tak, aby lehota na úhradu 

školného nebola kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia Oznámenia. 

(13) Rektor Akadémie umení môže na základe žiadosti študenta rozhodnúť o znížení alebo 

odpustení školného alebo poplatkov spojených so štúdiom alebo odložiť termín ich 

splatnosti. Žiadosť spolu s hodnovernými dokladmi, ktoré potvrdzujú oprávnenosť 

žiadosti, podá študent dekanovi fakulty v termíne do 8 kalendárnych dní od doručenia 

Oznámenia. Podanie žiadosti má až do rozhodnutia rektora v zmysle tohto bodu odkladný 

účinok. 

(14) Pri rozhodovaní o znížení alebo odpustení školného alebo poplatkov spojených   

so štúdiom alebo odložení termínu ich splatnosti rektor Akadémie umení zohľadňuje 

stanovisko dekana fakulty, sociálnu situáciu študenta, zdravotnú situáciu študenta a iné 

skutočnosti hodné osobitného zreteľa a môže: 

a) odpustiť 100 % výšky školného alebo poplatkov spojených so štúdiom žiadateľovi, ak: 

→ príjem žiadateľa na jednu osobu v spoločnej domácnosti nepresahuje výšku sumy 

životného minima upravenú Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí  

a rodiny SR o úprave súm životného minima (ďalej len „Opatrenie“), alebo 

→ to odôvodňuje zdravotná situácia žiadateľa, ktorému je vydaný preukaz ZŤP, alebo 

→ to odôvodňujú iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa (napr. žiadateľ sa ocitol     

v nepredvídanej vážnej osobnej alebo rodinnej situácii spojenej najmä s úmrtím 

člena alebo členov rodiny; skutočnosti hodné osobitného zreteľa bližšie upraví 

vnútorný predpis – smernica o školnom s názvom „Školné a poplatky spojené  

 so štúdiom na Akadémii umení v Banskej Bystrici“ v znení neskorších zmien  

a dodatkov), 

b) znížiť o 75 % výšku školného alebo poplatkov spojených so štúdiom žiadateľovi, ak: 

→ príjem žiadateľa na jednu osobu v spoločnej domácnosti nepresahuje výšku 2,0 

násobku sumy životného minima upravenú Opatrením, 

→ to odôvodňuje zdravotná situácia žiadateľa, 
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→ to odôvodňujú iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa (napr. žiadateľ úspešne 

reprezentoval Slovenskú republiku alebo Akadémiu umení na medzinárodnom 

podujatí; skutočnosti hodné osobitného zreteľa bližšie upraví vnútorný predpis – 

smernica o školnom s názvom „Školné a poplatky spojené so štúdiom na Akadémii 

umení v Banskej Bystrici“ v znení neskorších zmien a dodatkov), 

c) znížiť o 50 % výšku školného alebo poplatkov spojených so štúdiom žiadateľovi, ak: 

→ príjem žiadateľa na jednu osobu v spoločnej domácnosti nepresahuje výšku 2,5 

násobku sumy životného minima upravenú Opatrením, alebo 

→ to odôvodňujú iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa (napr. žiadateľ úspešne 

reprezentoval Slovenskú republiku alebo Akadémiu umení na národnom podujatí; 

skutočnosti hodné osobitného zreteľa bližšie upraví vnútorný predpis – smernica  

o školnom s názvom „Školné a poplatky spojené so štúdiom na Akadémii umení  

v Banskej Bystrici“ v znení neskorších zmien a dodatkov), 

d) znížiť o 25 % výšku školného alebo poplatkov spojených so štúdiom žiadateľovi, ak: 

→ príjem žiadateľa na jednu osobu v spoločnej domácnosti nepresahuje výšku 3,0 

násobku sumy životného minima upravenú Opatrením, alebo 

→ to odôvodňujú iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa (napr. žiadateľ bol  

 v predchádzajúcom akademickom roku na mobilite schválenej príslušnou fakultou; 

skutočnosti hodné osobitného zreteľa bližšie upraví vnútorný predpis – smernica  

o školnom s názvom „Školné a poplatky spojené so štúdiom na Akadémii umení 

v Banskej Bystrici“ v znení neskorších zmien a dodatkov), 

e) odložiť termíny splatnosti školného alebo poplatkov spojených so štúdiom,  žiadateľovi, 

ktorý sa ocitol v situácii hodnej osobitného zreteľa (napr. sociálne dôvody) 

→ dočasná insolventnosť žiadateľa spôsobená nepredvídanou vážnou osobnou alebo 

rodinnou situáciou na základe návrhu dekana príslušnej fakulty. 

(15) Ak ide o študenta, ktorý študuje na základe medzištátnej zmluvy alebo medzinárodnej 

zmluvy, školné a poplatky spojené so štúdiom sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy.  

Ak medzištátna zmluva alebo medzinárodná zmluva neupravuje podmienky úhrady 

školného alebo ak sa podľa nej školné uhrádza podľa predpisov prijímajúceho štátu, 

povinnosť uhradiť školné nevzniká, ak sa študentovi poskytuje štipendium z finančných 

prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Študentovi, ktorému sa poskytuje štipendium  

zo štipendijného programu vytvoreného so súhlasom vlády a študentovi, ktorý  

v Slovenskej republike študuje v rámci akademickej mobility podľa § 58a zákona 

o vysokých školách, prostredníctvom výmenného programu vytvoreného so súhlasom 

vlády alebo v rámci programu Európskej únie pre vzdelávanie a odbornú prípravu, mládež 

a šport, alebo študentovi, ktorému bol udelený azyl, poskytnuté dočasné útočisko alebo 

mu bola poskytnutá doplnková ochrana, povinnosť uhradiť školné nevzniká. Študent, 

ktorému bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/131/20220425#paragraf-58a
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predpisu9 sa na účely školného považuje za občana Slovenskej republiky. 

(16) Akadémia umení môže požadovať od uchádzačov o štúdium poplatok za materiálne 

zabezpečenie prijímacieho konania. Poplatok je odvodený od skutočných nákladov vysokej 

školy spojených s týmito úkonmi. Jeho výška nesmie presiahnuť 25 % základu podľa 

odseku 1. 

(17) Akadémia umení môže požadovať poplatky za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií  (§ 67 

zákona o vysokých školách), za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia (§ 68 zákona  

o vysokých školách), ak sa požadujú v cudzom jazyku, za vydanie kópií dokladov  

o absolvovaní štúdia. Výšku poplatku určuje vnútorný predpis Akadémie umení  

a je odvodený od skutočných nákladov Akadémie umení spojených s týmito úkonmi. 

(18) Akadémia umení zverejní v zákonných lehotách školné a poplatky spojené so štúdiom  

na  nasledujúci akademický rok. Pri študijných programoch v externej forme štúdia  

a študijných programoch uskutočňovaných výlučne v inom ako štátnom jazyku zverejní 

povinnosť študenta uhradiť školné podľa odseku 4 na všetky roky štúdia počas štandardnej 

dĺžky štúdia študijného programu pre študentov prijatých na štúdium v príslušnom 

akademickom roku. Akadémia umení môže zverejnené školné v priebehu štúdia znížiť. 

Školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia zodpovedá školnému určenému  

v študijnom programe na príslušný akademický rok. 

(19) Formy platenia poplatkov spojených so štúdiom: bezhotovostným prevodom, poštovým 

peňažným poukazom alebo v hotovosti do pokladne Akadémie umení; podrobnosti určí 

vnútorný predpis (smernica o školnom s názvom „Školné a poplatky spojené so štúdiom 

na Akadémii umení  v Banskej Bystrici“ v znení neskorších zmien a dodatkov). Poplatky  

sú splatné ku dňu úkonu, za ktorý sú uhrádzané. 

(20) 20 % príjmov zo školného podľa odsekov 5 a 6 je príjmom štipendijného fondu Akadémie 

umení. Tú časť výnosov zo školného, ktorá nie je príjmom štipendijného fondu Akadémie 

umení, možno použiť len na plnenie hlavných úloh Akadémie umení v oblasti 

vysokoškolského vzdelávania. 

(21) Povinnosť uhradiť školné a poplatky spojené so štúdiom môže na seba prevziať iná fyzická 

osoba alebo právnická osoba. 

  

                                                           
9 § 7 ods. 1 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/474/#paragraf-7.odsek-1
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Čl. 24 

Sociálna podpora študentov 

(1) Akadémia umení poskytuje sociálnu podporu študentom Akadémie umení priamou   

a nepriamou formou. Priamou formou sociálnej podpory sú štipendiá. Nepriamou formou 

sociálnej podpory sú najmä stravovacie a ubytovacie služby poskytnuté formou príspevku 

na náklady spojené so stravovaním a ubytovaním, alebo finančnou a organizačnou 

podporou kultúrnych činností. 

(2) Každý študent má právo uchádzať sa o služby systému sociálnej podpory. Akadémia umení 

poskytne študentovi sociálnu podporu, ak spĺňa podmienky predpísané na ich 

poskytnutie. Pri počte uchádzačov o niektorú z nenárokových služieb presahujúcom  jej 

celkovú kapacitu sa služba poskytne uchádzačom podľa kritérií vopred určených 

Akadémiou umení, ktoré zohľadnia najmä sociálnu situáciu a študijný prospech 

uchádzača. 

(3) Ak študent využil účelovo viazané služby systému sociálnej podpory na iný účel, než  

na aký sú určené, alebo ak ich využil napriek tomu, že na ne nemá nárok, alebo ak iným 

spôsobom túto podporu zneužil, dopúšťa sa disciplinárneho priestupku podľa § 72 zákona 

o vysokých školách. 

(4) Akadémia umení v rámci svojich možností vytvára zodpovedajúce podmienky štúdia  

pre študentov so zdravotným postihnutím vzhľadom na ich špeciálne študijné potreby 

bez  znižovania požiadaviek na študijný výkon. 

(5) Akadémia umení v rámci svojich možností poskytuje študentom bezplatné poradenstvo 

(psychologické, kariérové a pod.) na účely zlepšovania duševného zdravia študentov a ich 

motivácie k štúdiu a pomoci pri uplatnení sa na trhu práce za podmienok určených 

zákonom o vysokých školách a vnútornými predpismi Akadémie umení. 

(6) Podrobnosti poskytovania sociálnej podpory študentom Akadémie umení sú upravené 

samostatným vnútorným predpisom Akadémie umení (Štipendijný poriadok Akadémie 

umení v Banskej Bystrici vydaný v zmysle § 15 ods. 1 písm. k) zákona o vysokých školách) 

a ďalšími vnútornými predpismi Akadémie umení. 
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ÔSMA ČASŤ 

AKADEMICKÉ PRÁVA A POVINNOSTI  

ŠTUDENTOV AKADÉMIE UMENÍ 
 

Čl. 25 

Práva študenta 

(1) Študent má právo podľa § 70 zákona o vysokých školách : 

a) študovať študijný program, na ktorý bol prijatý; ak vysoká škola vykonala v študijnom 

programe úpravy, študent v štúdiu tohto študijného programu pokračuje podľa 

predmetov a pravidiel po úprave, ak pravidlá študijného programu neurčujú inak, 

b) utvoriť si študijný plán podľa pravidiel študijného programu, 

c) zapísať sa do ďalšej časti študijného programu, ak splnil povinnosti určené študijným 

programom alebo študijným poriadkom Akadémie umení, 

d) pri rešpektovaní časových a kapacitných obmedzení daných študijným poriadkom  

a študijným programom zvoliť si tempo štúdia, poradie absolvovania predmetov  

pri zachovaní ich predpísanej nadväznosti a zvoliť si učiteľa pri predmete vyučovanom 

viacerými učiteľmi, 

e) v rámci svojho štúdia uchádzať sa aj o štúdium na inej vysokej škole, a to aj v zahraničí, 

f) zúčastňovať sa na umeleckej, výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti Akadémie umení, 

g) zúčastňovať sa na zakladaní a činnosti nezávislých združení pôsobiacich na akademickej 

pôde Akadémie umení (spolkov, zväzov, stavovských združení) v súlade s právnymi 

predpismi, 

h) aspoň raz ročne mať možnosť formou anonymného dotazníka vyjadriť sa o kvalite 

výučby a o učiteľoch, 

i) slobodne prejavovať názory a pripomienky k vysokému školstvu, 

j) na informačné a poradenské služby súvisiace so štúdiom a s možnosťou uplatnenia 

absolventov študijných programov v praxi, 

k) ak sa na neho vzťahuje povinnosť uhradiť školné podľa § 92 ods. 5 zákona o vysokých 

školách, rozhodnúť sa, v ktorom študijnom programe bude v príslušnom akademickom 

roku študovať bezplatne, ak má na bezplatné vysokoškolské štúdium nárok, 

l) za podmienok určených študijným poriadkom fakúlt Akadémie umení zmeniť študijný 

program v rámci toho istého študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov. 

(2) Študent má ďalej právo: 

a) uchádzať sa o služby systému sociálnej podpory študentov, 

b) využívať zariadenia Akadémie umení v súlade s pravidlami, ktoré Akadémia umení 

vopred stanoví, 
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c) v súlade so zásadami volieb do Akademického senátu Akadémie umení byť volený  

za študentskú časť do Akademického senátu Akadémie umení a voliť členov študentskej 

časti Akademického senátu Akadémie umení v Banskej Bystrici, 

d) za podmienok určených zákonom o vysokých školách, týmto štatútom a vnútornými 

predpismi Akadémie umení mať zastúpenie v samosprávnych a ďalších orgánoch 

Akadémie umení,  

e) za podmienok určených zákonom o vysokých školách, týmto štatútom a vnútornými 

predpismi Akadémie umení podieľať sa na činnostiach a riadení Akadémie umení, 

najmä ak ide o zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania, organizáciu štúdia 

a rozhodovanie vo veciach akademických práv a povinností študentov, 

f) proti rozhodnutiam dekana fakulty, týkajúcich sa študijných otázok, podať odvolanie 

rektorovi Akadémie umení, 

g) na zastúpenie v Študentskej rade vysokých škôl SR. 

 

Čl. 26 

Povinnosti študenta 

(1) Študent je povinný: 

a) dodržiavať právne predpisy, vnútorné predpisy Akadémie umení a jej súčastí, 

b) plniť si študijné povinnosti vyplývajúce zo študijného programu, ktorý študuje a zo 

študijného poriadku. 

 

(2) Študent je ďalej povinný najmä: 

a) chrániť a hospodárne využívať majetok, prostriedky a služby Akadémie umení, 

b) uhrádzať školné a poplatky spojené so štúdiom podľa zákona o vysokých školách,  

a to výlučne a priamo Akadémii umení, a pravdivo uviesť skutočnosti rozhodujúce  

na ich určenie, 

c) oznámiť fakulte, kde je zapísaný na študijný program, adresu určenú na doručovanie 

písomností, 

d) osobne sa dostaviť na písomné predvolanie rektora, dekana alebo nimi povereného 

zamestnanca Akadémie umení alebo fakulty na prerokovanie otázok týkajúcich      

sa priebehu alebo skončenia jeho štúdia, alebo súvisiacich s jeho právami  

a povinnosťami, 

e) písomne oznámiť Akadémii umení alebo fakulte, ak je zapísaný na študijný program 

uskutočňovaný na fakulte, rozhodnutie podľa čl. 25 ods. 1 písm. k) tohto štatútu  

do 30. septembra príslušného akademického roka. 
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DEVIATA ČASŤ 

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA AKADEMICKÝCH INSÍGNIÍ  

A VYKONÁVANIA AKADEMICKÝCH OBRADOV  
 

Čl. 27 

Insígnie a taláre 

(1) Vonkajším výrazom akademických tradícií, práv, slobôd ako aj právomoci a zodpovednosti 

rektora, prorektorov, dekanov a prodekanov na Akadémii umení a jej fakultách sú 

akademické insígnie. 

(2) K akademickým insígniám Akadémie umení a jej fakúlt patria: 

a) rektorské žezlo, 

b) rektorská reťaz, 

c) prorektorská reťaz, 

d) dekanská reťaz. 

(3) Počas slávnostných obradov akademickí funkcionári používajú slávnostné oblečenie - 

taláre, ktorých vzhľad sa odlišuje podľa funkcií a druhu akademického obradu.  

Na Akadémii umení sú oprávnení používať taláre: 

a) rektor, 

b) prorektori, 

c) dekani, 

d) prodekani, 

e) predseda Akademického senátu Akadémie umení, 

f) akademický (rektorský) pedel. 

(4) Dokumentácia insígnií a talárov je uložená v archíve Akadémie umení. 

 

Čl. 28 

Pravidlá používania insígnií a talárov 

(1) Insígnie a taláre sa používajú spoločne pri akademických obradoch a slávnostných 

príležitostiach Akadémie umení. 

(2) Insígnie sa samostatne používajú pri oficiálnom prijatí významných hostí Akadémie  umení 

a fakúlt: 

a) ústavných činiteľov Slovenskej republiky, 

b) oficiálnych predstaviteľov cudzích štátov, 
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c) oficiálnych predstaviteľov zahraničných univerzít, 

d) oficiálnych predstaviteľov iných zahraničných inštitúcií spolupracujúcich s Akadémiou 

umení a jej fakultami. 

 

Čl. 29 

Pravidlá vykonávania akademických obradov 

(1) Akademické obrady sú inaugurácia rektora a dekana, imatrikulácia, promócie, slávnostné 

zasadnutie Umeleckej a vedeckej rady Akadémie umení, slávnostné zhromaždenie 

akademickej obce pri významných udalostiach a výročiach, otvorenie akademického roka. 

(2) Rektor a dekani sú uvádzaní do svojich funkcií spravidla slávnostnou inauguráciou.  

Za účasti členov Akademického senátu, predsedu Správnej rady Akadémie umení, členov 

akademickej obce a protokolárne pozvaných hostí odstupujúci rektor odovzdá reťaz 

svojmu nástupcovi. Pri tejto príležitosti rektor prednesie inauguračnú reč. Akademický 

obrad inaugurácie dekana je obdobný ako pri inaugurácii rektora. 

(3) Imatrikulácia je akademický obrad, pri ktorom sú študenti po zložení imatrikulačného 

sľubu prijímaní do akademickej obce. Text slávnostného sľubu a vzor imatrikulačného listu 

je uvedený v štatúte príslušnej fakulty Akadémie umení. 

(4) Promócia je slávnostný akademický obrad za prítomnosti rektora, alebo ním povereného 

prorektora a akademických funkcionárov fakúlt, pri ktorom je absolventom študijných 

programov po zložení sľubu odovzdaný vysokoškolský diplom s uvedením získaného 

akademického titulu. Promócií sa zúčastňujú hostia pozvaní absolventmi. Text sľubu 

absolventov bakalárskych a magisterských študijných programov je uvedený v štatúte 

príslušnej fakulty Akadémie umení. 

(5) Otvorenie akademického roka je tradičný obrad, ktorého sa zúčastňujú rektor, prorektori, 

dekani, predseda Akademického senátu Akadémie umení, členovia Umeleckej a vedeckej 

rady Akadémie umení, predseda Správnej rady Akadémie umení, vedúci zamestnanci 

Akadémie umení, pedel a ďalší členovia akademickej obce. Na oficiálne pozvanie  

sa otvorenia akademického roka zúčastňujú zástupcovia slovenských alebo zahraničných 

vysokých škôl a čestní hostia. 

(6) Stretnutia akademickej obce Akadémie umení pri významných udalostiach a výročiach  sa 

uskutočnia podľa pravidiel stanovených ad hoc tohto akademického obradu. 
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DESIATA ČASŤ 

ZÁSADY PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOV  

NA AKADÉMII UMENÍ 
 

Čl. 30 

Pracovnoprávne vzťahy 

(1) Na Akadémii umení ako zamestnanci pôsobia vysokoškolskí učitelia, umeleckí pracovníci, 

vedeckí pracovníci a ostatní zamestnanci. 

(2) Vysokoškolskí učitelia pôsobia na funkčných miestach profesor, hosťujúci profesor, docent, 

odborný asistent, asistent a lektor. Pracovné miesta vysokoškolských učiteľov a funkčné 

miesta profesorov a docentov sa obsadzujú výberovým konaním v súlade s vnútorným 

predpisom Akadémie  umení vydaným v zmysle § 15 ods. 1 písm. d) zákona o vysokých 

školách. Bez výberového  konania na miesto vysokoškolského učiteľa možno najviac  

na jeden rok prijať zamestnanca do pracovného pomeru na kratší pracovný čas alebo 

uzatvoriť dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

(3) Pôsobnosť, pracovné povinnosti v oblasti vzdelávania a pracovné povinnosti v oblasti 

vedy, techniky alebo umenia vysokoškolských učiteľov Akadémie umení upravuje 

ustanovenie § 75 zákona o vysokých školách, ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy  

a vnútorné predpisy Akadémie umení. Pôsobnosť fakúlt v pracovnoprávnych vzťahoch  

so zamestnancami organizačne zaradenými na fakulte upravuje čl. 31 tohto štatútu. 

(4) Pracovný pomer na miesto vysokoškolského učiteľa možno uzavrieť na základe jedného 

výberového konania najdlhšie na päť rokov. Ustanovenie § 77 ods. 5 druhej vety zákona  

o vysokých školách tým nie je dotknuté. 

(5) Pracovný pomer vysokoškolských učiteľov sa skončí koncom akademického roku,  

 v ktorom dovŕšia 70 rokov veku, ak sa ich pracovný pomer neskončil skôr podľa Zákonníka 

práce. Rektor alebo dekan, ak ide o zamestnanca zaradeného na fakulte, môže s osobou 

nad 70 rokov veku uzavrieť pracovný pomer na pracovné miesto vysokoškolského učiteľa, 

ak ide o zamestnanca zaradeného na fakulte najdlhšie na jeden rok; takto možno uzavrieť 

pracovný pomer aj opakovane. Ak vysokoškolský učiteľ zastáva funkciu rektora  alebo 

dekana na vysokej škole a počas jeho funkčného obdobia v tejto funkcii sa má skončiť 

jeho pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy alebo z dôvodu dosiahnutia veku 70 

rokov podľa § 77 odseku 10 zákona o vysokých školách, jeho pracovný pomer sa skončí 

uplynutím príslušného funkčného obdobia.             

(6) Profesorovi staršiemu ako 70 rokov, ktorý skončil pracovný pomer s Akadémiou umení ako 

jej riadny profesor a ktorý naďalej aktívne umelecky a pedagogicky pôsobí, môže rektor  

na návrh Umeleckej a vedeckej rady Akadémie umení udeliť za významné prínosy v oblasti 

umenia a vzdelávania čestný titul „profesor emeritus" (emeritný profesor). Akadémia 



 
 

 

44 

umení umožní emeritným profesorom zúčastňovať sa na jej umeleckých a iných 

činnostiach. 

(7) Na plnenie svojich úloh v umení môže Akadémia umení zamestnávať umeleckých 

pracovníkov. 

(8) Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov Akadémie umení sú podrobne upravené  

vo vnútornom predpise Akadémie umení (§ 15 ods. 1 písm. e) zákona o vysokých školách), 

ktorý je vydaný v súlade so zákonom o vysokých školách a osobitnými predpismi10 

(Pracovný poriadok Akadémie umení v Banskej Bystrici). 

 

 

JEDENÁSTA ČASŤ 

PRAVIDLÁ VÝKONU PÔSOBNOSTI FAKÚLT VO VECIACH,  

V KTORÝCH  KONAJÚ V MENE AKADÉMIE UMENÍ 
 

Čl. 31 

Rozsah samosprávnej pôsobnosti fakúlt 

(1) Fakulty Akadémie umení vykonávajú samosprávnu pôsobnosť v rozsahu určenom týmto 

štatútom. 

 

(2) Fakulta: 

a) prispieva k plneniu poslania Akadémie umení, 

b) zúčastňuje sa na plnení hlavných úloh Akadémie umení vo vymedzenej oblasti 

poznania, ktorú vyjadruje jej názov, 

c) uskutočňuje študijný program alebo viac študijných programov vo vymedzenom 

študijnom odbore alebo vo vymedzených študijných odboroch a 

d) vykonáva v súlade so svojím zameraním umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť. 

(3) Fakulty majú v súlade s týmto štatútom právo v mene Akadémie umení rozhodovať alebo 

konať v týchto veciach patriacich do samosprávnej pôsobnosti  Akadémie umení: 

a) Určovanie ďalších podmienok prijatia na štúdium študijných programov 

uskutočňovaných fakultou a rozhodovanie v prijímacom konaní na študijné programy 

uskutočňované na fakulte, 

b) vytváranie nových akreditovaných študijných programov a ich uskutočňovanie  

na fakulte, 

 

                                                           
10 Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, 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. 
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c) rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa akademických práv a povinností študentov 

zapísaných na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na fakulte, 

d) uzatváranie, zmeny a zrušovanie pracovnoprávnych vzťahov so zamestnancami fakulty - 

pracovnoprávne vzťahy uzatvára, mení a zrušuje dekan fakulty po predchádzajúcom 

písomnom oznámení rektorovi Akadémie umení v lehote najmenej 14 kalendárnych dní 

pred vykonaním daného úkonu, ak v tomto štatúte nie je osobitne uvedené inak,11 

e) vykonávanie podnikateľskej činnosti podľa pravidiel Akadémie umení (čl. 22 štatútu), 

f) spolupráca s inými fakultami, a to aj so zahraničnými, v oblastiach, v ktorých fakulta 

pôsobí. 

(4) Do samosprávnej pôsobnosti fakúlt Akadémie umení ďalej patrí: 

a) vnútorná organizácia fakulty, 

b) určovanie počtu prijímaných uchádzačov o štúdium v rozsahu a za podmienok 

určených v čl. 19 ods. 3 tohto štatútu, 

c) organizácia štúdia v súlade so Študijným poriadkom Akadémie umení, 

d) určovanie zamerania a organizovanie umeleckej, výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti, 

e) určovanie počtu a štruktúry pracovných miest zamestnancov zaradených na fakulte  

 po predchádzajúcom písomnom súhlase rektora, 

f) uskutočňovanie zahraničných vzťahov a aktivít v oblastiach, v ktorých fakulta pôsobí, 

v súlade s týmto štatútom a ďalšími vnútornými predpismi Akadémie umení, 

g) nakladanie s finančnými prostriedkami, ktoré prideľuje fakulte Akadémia umení a  

s finančnými prostriedkami, ktoré fakulta inak získala na plnenie svojich úloh,  

v medziach stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, týmto štatútom  

a ostatnými vnútornými predpismi Akadémie umení. 

(5) Akademickú obec fakulty tvorí zamestnanecká časť (a, b) a študentská časť (c): 

a) vysokoškolskí učitelia a tvoriví pracovníci zaradení na fakulte, ktorí sú s Akadémiou 

umení v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas,  

b) ďalší zamestnanci s prevahou duševnej práce, organizačne začlenení na fakulte, ktorí  

sú s Akadémiou umení v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, 

c) študenti, ktorí boli riadne prijatí na štúdium študijného programu uskutočňovaného  

na fakulte Akadémie umení a stále študujú minimálne jeden študijný program 

na fakulte Akadémie umení, bez ohľadu na stupeň a formu štúdia. 

(6) Fakulta má právo používať vlastné akademické insígnie a konať akademické obrady  

v súlade s čl. 27 až čl. 29 tohto štatútu, vnútornými predpismi a tradíciami Akadémie 

umení. 

                                                           
11 Čl. 33 ods. 18 písm. g) tohto štatútu. 
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(7) Fakulta vydáva tieto vnútorné predpisy: 

a) Štatút fakulty, 

b) Organizačný poriadok fakulty, 

c) Dlhodobý zámer fakulty, 

d) Predpisy, ktoré upravujú vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania na Akadémii umení v podmienkach fakulty, 

e) Študijný poriadok fakulty,  

f) Predpis upravujúci činnosť odborovej komisie, ak fakulta uskutočňuje doktorandské 

štúdium,  

g) Štatút a rokovací poriadok Umelecko-pedagogickej rady fakulty, 

h) Ďalšie predpisy ustanovené štatútom fakulty.  

(8) Vnútorné predpisy: 

a) podľa tohto čl. 31 ods. 7 písm. a) až c) tohto štatútu schvaľuje na návrh dekana  

po predchádzajúcom prerokovaní v Umelecko-pedagogickej rade fakulty Akademický 

senát Akadémie umení; platnosť nadobúdajú ich schválením Akademickým senátom 

Akadémie umení;  

b) podľa tohto čl. 31 ods. 7 písm. d) tohto štatútu vydáva dekan po prerokovaní 

v Akreditačnej rade Akadémie umení; 

c) podľa tohto čl. 31 ods. 7 písm. e) až f) tohto štatútu vydáva dekan fakulty  

po prerokovaní v Umelecko-pedagogickej rade fakulty; 

d) podľa tohto čl. 31 ods. 7 písm. g) až h) tohto štatútu vydáva dekan fakulty. 

Dekan fakulty bezodkladne po vydaní vnútorného predpisu fakulty zabezpečí jeho 

zverejnenie a doručí vnútorný predpis rektorovi Akadémie umení. Dekan fakulty  

je pri vydávaní vnútorných predpisov fakulty povinný dodržať súlad príslušného 

vnútorného predpisu so zákonom o vysokých školách, týmto štatútom a ostatnými 

vnútornými predpismi Akadémie umení.  

(9) Akademický senát Akadémie umení: 

a) schvaľuje výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení fakulty predloženú 

dekanom, 

b) kontroluje nakladanie s finančnými prostriedkami fakulty, 

c) vyjadruje sa o návrhu dekana na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo 

zrušenie pracovísk fakulty. 
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Čl. 32 

Orgány fakúlt 

(1) Orgánmi fakulty Akadémie umení sú orgány akademickej samosprávy fakulty a ďalšie 

orgány fakulty.  

(2) Orgánmi akademickej samosprávy fakulty sú: 

a) Dekan. 

 Kolektívne samosprávne orgány fakulty nie sú zriadené. 

(3) Ďalšími orgánmi fakulty sú: 

a) Tajomník fakulty, 

b) Umelecko-pedagogická rada fakulty, 

c) Iné orgány podľa vnútorných predpisov Akadémie umení a fakulty. 

 

Čl. 33 

Dekan 

(1) Dekan je predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach fakulty.  

Vo veciach podľa čl. 31 ods. 3 tohto štatútu koná dekan v mene Akadémie umení. 

(2) Funkčné obdobie dekana je štvorročné. Funkciu dekana môže tá istá osoba vykonávať  

na jednej fakulte najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach, ak zákon 

o vysokých školách osobitne neurčuje inak.12  

(3) Dekana vymenúva do funkcie a odvoláva ho z funkcie rektor. 

(4) Dekan zodpovedá za svoju činnosť rektorovi Akadémie umení. 

(5) Osobu, ktorá vykonávala funkciu člena výkonnej rady agentúry, možno vymenovať  

za dekana najskôr po uplynutí troch rokov od skončenia členstva vo výkonnej rade 

agentúry. 

(6) Dekan  je v pracovnom pomere s vysokou školou, v ktorom je zaradený na fakulte, ktorú 

riadi; skončenie pracovného pomeru vzťahujúceho sa na výkon funkcie dekana  

je podmienené predchádzajúcim skončením výkonu funkcie dekana.  

(7) Rektor pri vymenovaní dekana uzatvára s dekanom na čas funkčného obdobia zmluvu  

o výkone funkcie, ktorá obsahuje merateľné ukazovatele na účel zvyšovania kvality  

 

 

                                                           
12  V súlade s § 113am ods. 2 zákona o vysokých školách na účely počtu funkčných období dekana sa funkčné obdobie,  

ktoré začalo plynúť pred 25. aprílom 2022, považuje za prvé funkčné obdobie. 



 
 

 

48 

vysokoškolského vzdelávania zabezpečovaného fakultou a úrovne výskumnej, vývojovej 

alebo umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti fakulty a ciele, ktoré vyplývajú z dlhodobého 

zámeru Akadémie umení.  

(8) Dekana vymenúva rektor na základe výberového konania. 

(9) Výberové konanie na obsadenie funkcie dekana vyhlasuje, uskutočňuje a zrušuje Akadémia 

umení. Výberové konanie sa vyhlasuje v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku. 

Výberové konanie vyhlasuje Akadémia umení na svojom webovom sídle /www.aku.sk/  

a na webovom sídle určenom ministerstvom najneskôr 120 dní pred uplynutím funkčného 

obdobia dekana. Ak sa výkon funkcie dekana skončí pred uplynutím jeho funkčného 

obdobia, výberové konanie sa vyhlasuje do 30 dní od skončenia výkonu tejto funkcie.  

(10) Súčasťou výberového konania na obsadenie funkcie dekana je verejné vypočutie 

uchádzačov. Verejné vypočutie uchádzačov na kandidáta na dekana 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. 

(11) Výberová komisia pre výberové konanie na obsadenie funkcie dekana má sedem členov. 

Troch členov výberovej komisie volia a odvolávajú členovia akademickej obce fakulty; 

najmenej jedným z nich je zástupca študentov. Dvoch členov výberovej komisie vymenúva 

a odvoláva rektor. Jedného člena výberovej komisie volí a odvoláva Akademický senát 

Akadémie umení z osôb, ktoré nie sú členmi akademickej obce príslušnej fakulty. Jedného 

člena výberovej komisie vymenúva a odvoláva Správna rada Akadémie umení. 

(12) Na výberové konanie na obsadenie funkcie dekana sa vzťahuje osobitný predpis13,   

ak tento čl. 33 ods. 9 až 11 tohto štatútu14 neustanovuje inak.  

(13) Výkon funkcie dekana zaniká: 

a) uplynutím funkčného obdobia, 

b) vzdaním sa funkcie; výkon funkcie dekana sa skončí dňom doručenia písomného 

oznámenia o vzdaní sa funkcie rektorovi, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň, 

c) odvolaním z funkcie; výkon funkcie dekana 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) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho. 

                                                           
13 § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 
14 V súlade s § 22 ods. 2 štvrtej vety, § 22 ods. 3 a 4 zákona o vysokých školách. 
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(14) Rektor môže odvolať dekana z funkcie, len ak dekan: 

a) neplní závažným spôsobom svoje povinnosti, 

b) neplní merateľné ukazovatele a ciele dohodnuté v zmluve o výkone funkcie alebo 

c) porušil závažným spôsobom právne predpisy alebo vnútorné predpisy Akadémie 

umení. 

(15) Rektor môže odvolať dekana len s predchádzajúcim súhlasom nadpolovičnej väčšiny 

všetkých členov osobitnej komisie zriaďovanej na tento účel. Členovia osobitnej komisie 

podľa predchádzajúcej vety sa ustanovujú postupom podľa tohto čl. 33 ods. 11 tohto 

štatútu.  

(16) Ďalšie podrobnosti a zásady výberového konania a odvolania dekana upravujú vnútorné 

predpisy Akadémie umení a fakulty. 

(17) Dekan je oprávnený vykonávať svoju pôsobnosť a právomoc v rozsahu a za podmienok 

stanovených zákonom o vysokých školách a týmto štatútom. Dekan je oprávnený rozhodovať 

najmä o: 

a) prijatí uchádzača o štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje fakulta, 

b) prerušení štúdia, ak ide o študijný program uskutočňovaný na fakulte, 

c) oslobodení študenta z povinnosti zúčastňovať sa v semestri jednotiek študijného 

programu v rámci predmetu (napr. semináre, prednášky, praktické cvičenia) 

a schvaľovať individuálny študijný plán v zmysle Študijného poriadku fakulty, 

d) zložení skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok z osôb oprávnených skúšať 

podľa § 63 ods. 3 zákona o vysokých školách, 

e) vymenovaní koordinátora na zabezpečenie študentskej mobility, ak ide o pôsobenie  

na fakulte,  

f) zriadení, zlúčení, splynutí, rozdelení alebo zrušení špecializovaných organizačných 

útvarov, pracovísk a oddelení fakulty v súlade s Organizačným poriadkom fakulty, 

g) vymenovaní jedného člena výberovej komisie na obsadenie funkčného miesta docenta 

alebo funkčného miesta profesora v zmysle § 77 ods. 7 zákona o vysokých školách, 

h) uvoľnení vysokoškolského učiteľa zaradeného na fakulte z plnenia pedagogických úloh 

a úloh podľa § 74 ods. 2 zákona o vysokých školách na obdobie najmenej šesť mesiacov 

za účelom venovania sa iba vedeckej práci alebo umeleckej práci mimo územia 

Slovenskej republiky v zmysle § 77 ods. 9 zákona o vysokých školách, a to za podmienok 

stanovených osobitným vnútorným predpisom Akadémie umení;  

i) nároku na priznanie sociálneho štipendia študenta zapísaného na študijných 

programoch uskutočňovaných na fakulte, 

j) nároku na priznanie motivačného  štipendia (s výnimkou Ceny rektora) študenta 

zapísaného na študijných programoch uskutočňovaných na fakulte, 
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k) priznaní tehotenského štipendia, 

l) ďalších otázkach podľa zákona o vysokých školách a iných všeobecne záväzných 

právnych predpisov, 

m) ďalších otázkach zverených dekanovi fakulty na rozhodovanie vnútornými predpismi 

Akadémie umení alebo fakulty, ak neodporujú vnútorným predpisom Akadémie umení. 

(18) Dekan je ďalej oprávnený: 

a) riadiť činnosť prodekanov, tajomníka a pracovísk fakulty, 

b) ukladať prodekanom a vedúcim pracovísk fakulty úlohy vo veciach, v ktorých sú mu 

zodpovední a kontrolovať ich plnenie, 

c) v rámci všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov Akadémie 

umení a fakulty ukladať úlohy ostatným zamestnancom fakulty a kontrolovať ich 

plnenie, 

d) zvolávať porady svojich poradných orgánov a prerokúvať s nimi úlohy a činnosti fakulty, 

e) vymenúvať a odvolávať prodekanov po predchádzajúcom vyjadrení Umelecko-

pedagogickej rady fakulty, 

f) obsadzovať funkcie tajomníka a vedúcich pracovísk fakulty a rozväzovať s nimi 

pracovný pomer podľa osobitných podmienok vzťahujúcich sa na obsadzovanie funkcií 

tajomníka a vedúcich pracovísk fakulty uvedených v Pracovnom poriadku Akadémie 

umení a v Zásadách výberového konania na obsadzovanie pracovných miest 

vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných a umeleckých pracovníkov, 

funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov.  

g) so súhlasom rektora uzatvárať a meniť pracovný pomer s vysokoškolskými učiteľmi 

a umeleckými pracovníkmi zaradenými na fakulte, 

h) navrhovať rektorovi výšku ročného školného pre študijné programy zabezpečované 

fakultou, 

i) predkladať návrhy na vymenovanie profesorov Umeleckej a vedeckej rade Akadémie 

umení v súlade s čl. 12 ods. 5 písm. f) tohto štatútu po prerokovaní v Umelecko-

pedagogickej rade fakulty, ak ide o vymenovanie profesora v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania, pri ktorom Akadémia umení v žiadosti o akreditáciu 

habilitačného konania a akreditáciu inauguračného konania uviedla študijný odbor,  

v ktorom uskutočňuje študijné programy príslušná fakulta, 

j) predkladať Umeleckej a vedeckej rade Akadémie umení návrh všeobecných kritérií  

na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov na fakulte po prerokovaní  

v Umelecko-pedagogickej rade fakulty, 

k) predkladať Umeleckej a vedeckej rade Akadémie umení návrh konkrétnych podmienok 

na obsadzovanie funkčných miest profesorov na fakulte po prerokovaní v Umelecko-

pedagogickej rade fakulty, 

l) podľa potreby zriaďovať poradné orgány alebo poradné komisie dekana (napr. kolégium 
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dekana, grémium dekana a pod.); podrobnosti ustanoví štatút fakulty, 

m) plniť ďalšie úlohy podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných prepisov 

Akadémie umení a vnútorných predpisov fakulty, ak neodporujú tomuto štatútu  

a vnútorným predpisom Akadémie umení. 

(19) V pracovnoprávnych vzťahoch u zamestnancov Akadémie umení zaradených na fakulte 

vykonáva dekan právne úkony v rozsahu a za podmienok určených v čl. 31 ods. 3 písm. d) 

a ďalších ustanovení tohto štatútu a vnútorných predpisov Akadémie umení.  

(20) Dekana zastupujú prodekani vo vymedzenom rozsahu určenom dekanom. Prodekanov 

vymenúva  a odvoláva dekan v súlade s čl. 33 ods. 18 písm. e) tohto štatútu  

po predchádzajúcom vyjadrení Umelecko-pedagogickej rady fakulty. Funkčné obdobie 

prodekanov je štvorročné. Osobu, ktorá vykonávala funkciu člena výkonnej rady agentúry, 

možno vymenovať za prodekana najskôr po uplynutí troch rokov od skončenia členstva  

vo výkonnej rade agentúry. 

 

Čl. 34 

Tajomník fakulty 

(1) Tajomník fakulty zabezpečuje a zodpovedá za hospodársky a administratívny chod fakulty.  

(2) Tajomník je podriadený dekanovi a zodpovedá mu za svoju činnosť.  

(3) Pri zabezpečovaní úloh tajomník fakulty úzko spolupracuje s prodekanmi, najmä  

v koncepčných, metodických a organizačných otázkach.  

(4) Funkciu tajomníka obsadzuje dekan fakulty podľa osobitných podmienok vzťahujúcich  

sa na obsadzovanie tejto funkcie uvedených v Pracovnom poriadku Akadémie umení  

a v Zásadách výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských 

učiteľov, pracovných miest výskumných a umeleckých pracovníkov, funkčných miest 

profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov. 

(5) Postavenie, pôsobnosť, práva a povinnosti tajomníka fakulty bližšie upravujú vnútorné 

predpisy Akadémie umení a fakulty.  

 

Čl. 35 

Umelecko-pedagogická rada fakulty 

(1) Umelecko-pedagogická rada fakulty je poradný orgán dekana v otázkach strategického 

smerovania fakulty a v ďalších otázkach podľa tohto štatútu a vnútorných predpisov 

Akadémie umení a príslušnej fakulty.  
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(2) Umelecko-pedagogická rada fakulty: 

a) prerokúva na návrh dekana vnútorné predpisy fakulty podľa tohto čl. 31 ods. 7 písm. e) 

až f) tohto štatútu,  

b) prerokúva štatút fakulty, organizačný poriadok fakulty a dlhodobý zámer fakulty 

vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom Akadémie umení pred ich predložením 

dekanom na schválenie Akademickému senátu Akadémie umení v zmysle čl. 31 ods. 8 

písm. (i) tohto štatútu,  

c) hodnotí najmenej raz za rok úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti umenia 

a vedy, 

d) vyjadruje sa k návrhu dekana na vymenovanie ďalších odborníkov, ktorí majú právo 

skúšať na štátnych skúškach pre študijné programy uskutočňované na fakulte v zmysle 

§ 63 ods. 3 zákona o vysokých školách, 

e) vyjadruje sa k návrhu dekana na vymenovanie školiteľov na doktorandské štúdium 

uskutočňované na fakulte v zmysle § 54 ods. 4 zákona o vysokých školách, 

f) prerokúva na návrh dekana návrhy na vymenovanie profesorov pred ich predložením 

dekanom na schválenie Umeleckej a vedeckej rade Akadémie umení, ak ide  

o vymenovanie profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania,  

pri ktorom Akadémia umení v žiadosti o akreditáciu habilitačného konania a akreditáciu 

inauguračného konania uviedla študijný odbor, v ktorom uskutočňuje študijné 

programy fakulta,  

g) prerokúva na návrh dekana všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest 

profesorov a docentov pred ich predložením dekanom na schválenie Umeleckej 

a vedeckej rade Akadémie umení, ak ide o obsadzovanie funkčných miest profesorov  

a docentov na fakulte,  

h) prerokúva na návrh dekana konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest 

profesorov pred ich predložením dekanom na schválenie Umeleckej a vedeckej rade 

Akadémie umení, ak ide o obsadzovanie funkčných miest profesorov na fakulte,  

i) vyjadruje sa k návrhu dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov,  

j) volí zástupcu fakulty do Rady vysokých škôl, 

k) plní ďalšie úlohy podľa tohto štatútu a vnútorných predpisov Akadémie umení 

a fakulty. 

(3) Podrobnosti o činnosti a zložení Umelecko-pedagogickej rady fakulty upravuje štatút 

a rokovací poriadok Umelecko-pedagogickej rady príslušnej fakulty.  
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DVANÁSTA ČASŤ  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

Čl. 36 

Úradná výveska 

(1) Akadémia umení a jej fakulty majú svoju úradnú vývesku. Na úradnej výveske Akadémie 

umení sa zverejňujú písomnosti týkajúce sa celej Akadémie umení a na úradnej výveske 

fakulty písomnosti týkajúce sa fakulty. 

(2) Úradná výveska Akadémie umení musí byť zreteľne označená a umiestnená na dobre 

prístupnom mieste rektorátu Akadémie umení. Úradná výveska fakulty musí byť zreteľne 

označená a umiestnená na dobre prístupnom mieste v budove, kde je umiestnený dekanát 

fakulty. 

(3) Na úradnej výveske sa zverejňujú písomnosti ustanovené zákonom o vysokých školách. 

Okrem toho sa na úradnej výveske môžu zverejňovať aj ďalšie písomnosti a oznámenia 

podľa rozhodnutia rektora alebo dekana. 

(4) Dokumenty vyvesené na úradných výveskách sa spravidla sprístupňujú aj na webovom 

sídle Akadémie umení a na webovom sídle fakulty v súlade s vnútornými predpismi 

Akadémie umení a fakulty. 

 

Čl. 37 

Zosúladenie štatútov a iných vnútorných predpisov fakúlt  

a ďalších organizačných súčastí Akadémie umení 

(1) Fakulty Akadémie umení a ďalšie organizačné súčasti Akadémie umení zosúladia svoje 

štatúty a iné vnútorné predpisy s týmto štatútom do troch mesiacov odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tohto štatútu, najneskôr do 31. augusta 2023. Tie časti štatútov  

a iných vnútorných predpisov fakúlt a ďalších organizačných súčastí Akadémie umení, 

ktoré budú v rozpore s ustanoveniami tohto štatútu, sú po uplynutí tejto lehoty neplatné.  

(2) Od 1. septembra 2023 sa zrušujú vnútorné predpisy fakúlt vydané do 24. apríla 2022, ak 

nedôjde k ich skoršiemu zrušeniu podľa tohto štatútu alebo vnútorných predpisov fakulty.  
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Čl. 38 

Prechodné ustanovenia 

(1) Na účely počtu funkčných období rektora Akadémie umení a dekana fakulty Akadémie 

umení sa funkčné obdobie, ktoré začalo plynúť pred 25. aprílom 2022, považuje za prvé 

funkčné obdobie.15  

(2) Výkon funkcie dekana vymenovaného podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022 zostáva 

zachovaný do jeho zániku z dôvodov podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022.16  

(3) Funkčné obdobie rektorov, dekanov a členov kolektívnych orgánov Akadémie umení, ktoré 

začalo plynúť podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022, sa dokončí podľa doterajších 

predpisov v súlade so zákonom o vysokých školách v znení účinnom do 24. apríla 2022,  

ak tento čl. 38 ods. 5 tohto štatútu neustanovuje inak.17  

(4) Funkčné obdobie prorektorov a prodekanov, ktoré začalo plynúť podľa predpisov účinných 

do 24. apríla 2022, uplynie dňom uplynutia funkčného obdobia príslušného rektora alebo 

príslušného dekana.18 

(5) 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 členov Správnej rady  

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

a týmto štatútom; ich funkčné obdobie začína plynúť v deň nasledujúci po ich vymenovaní 

alebo zvolení. Po prvom ustanovení Správnej rady Akadémie umení v súlade so zákonom 

o vysokých školách v znení účinnom od 25. apríla 2022 si jej členovia na jej prvom 

zasadnutí žrebom určia členov v počte zodpovedajúcom polovici členov Správnej rady 

zaokrúhlenom nahor (t. j. troch členov Správnej rady), ktorých funkčné obdobie je päť 

rokov; funkčné obdobie ostávajúcich členov Správnej rady je dva roky.19  

(6) Ak Akadémia umení po 25. apríli 2022 nemá rektora, Akademický senát Akadémie umení 

poverí do vymenovania nového rektora, najviac na 12 mesiacov, výkonom funkcie rektora 

osobu, s ktorej poverením súhlasí nadpolovičná väčšina všetkých členov Akademického 

senátu Akadémie umení.20 

  

                                                           
15 § 113am ods. 2 prvá veta zákona o vysokých školách. 
16 § 113am ods. 2 druhá veta zákona o vysokých školách. 
17 § 113am ods. 3 prvá veta zákona o vysokých školách. 
18 § 113am ods. 3 druhá veta zákona o vysokých školách. 
19 V súlade s § 113am ods. 11 zákona o vysokých školách. 
20 § 113am ods. 4 zákona o vysokých školách. 
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(7) Voľba kandidáta na rektora, ktorá sa vyhlási do 30. apríla 2022, sa vyhlási a dokončí podľa 

doterajších predpisov v súlade so zákonom o vysokých školách v znení účinnom  

do 24. apríla 2022.21  

(8) Voľba kandidáta na dekana vyhlásená do 24. apríla 2022 sa dokončí podľa doterajších 

predpisov v súlade so zákonom o vysokých školách v znení účinnom do 24. apríla 2022.22  

(9) Voľby do Akademického senátu Akadémie umení vyhlásené podľa predpisov účinných  

do 24. apríla 2022 sa dokončia podľa doterajších predpisov v súlade so zákonom 

o vysokých školách v znení účinnom do 24. apríla 2022.23 

(10) Akademické senáty fakúlt, Umelecké a vedecké rady fakúlt a Disciplinárne komisie fakúlt 

sa zrušujú odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o registrácii tohto štatútu, 

ak odseky 11 až 13 tohto čl. 38 tohto štatútu neustanovujú inak. 

(11) Akademický senát Fakulty výtvarných umení Akadémie umení sa zrušuje 15.-tym dňom  

po zvolení kandidáta na dekana Fakulty výtvarných umení Akadémie umení vo voľbách  

na funkciu dekana fakulty, ktoré boli vyhlásené podľa predpisov účinných do 24. apríla 

2022. Predseda Akademického senátu Fakulty výtvarných umení Akadémie umení 

bezodkladne po uskutočnení volieb, najneskôr do 15 dní, predloží rektorovi návrh  

na vymenovanie dekana fakulty. 

(12) Ak na Umeleckej a vedeckej rade fakulty prebieha konanie o návrhu na udelenie umelecko-

pedagogického titulu „docent“ alebo konanie o návrhu na vymenovanie profesora, ktoré  

sa začalo a neskončilo do dňa nadobudnutia účinnosti tohto štatútu, Umelecká a vedecká 

rada fakulty sa zrušuje 15.-tym dňom po ukončení posledného takého konania.  

(13) Ak na Disciplinárnej komisii fakulty prebieha konanie o disciplinárnom priestupku 

študenta, ktoré sa začalo a neskončilo do dňa nadobudnutia účinnosti tohto štatútu, 

Disciplinárna komisia fakulty sa zrušuje 15.-tym dňom po právoplatnom ukončení 

posledného konania o disciplinárnom priestupku študenta. 

(14) Konania Akademického senátu fakulty alebo Umeleckej a vedeckej rady fakulty neuvedené 

v ods. 11 a 12 tohto čl. 38 tohto štatútu, ktoré do dňa svojho zrušenia nedokončí 

Akademický senát fakulty alebo Umelecká a vedecká rada fakulty, dokončí dekan fakulty 

po prerokovaní v Umelecko-pedagogickej rade fakulty v súlade so zákonom o vysokých 

školách, vnútornými predpismi Akadémie umení a vnútornými predpismi fakulty.24 

(15) Zrušením Akademického senáty fakulty, Umeleckej a vedeckej rady fakulty a Disciplinárnej 

komisie fakulty sa zrušujú nasledovné vnútorné predpisy príslušnej fakulty upravujúce  

 

                                                           
21 § 113am ods. 5 prvá veta zákona o vysokých školách. 
22 § 113am ods. 5 druhá veta zákona o vysokých školách. 
23 § 113am ods. 5 tretia veta zákona o vysokých školách. 
24 § 113am ods. 10 zákona o vysokých školách. 
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činnosť týchto orgánov: Zásady volieb do akademického senátu fakulty, Rokovací poriadok 

akademického senátu fakulty, Rokovací poriadok Umeleckej a vedeckej rady fakulty, 

Disciplinárny poriadok fakulty pre študentov a Rokovací poriadok disciplinárnej komisie 

fakulty. 

(16) Rada pre kvalitu a rozvoj pôsobiaca na fakulte Akadémie umení podľa doterajších 

predpisov sa odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto štatútu ustanovuje za Umelecko-

pedagogickú radu príslušnej fakulty Akadémie umení. Členovia Rady pre kvalitu a rozvoj 

fakulty sa odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto štatútu ustanovujú za členov Umelecko-

pedagogickej rady príslušnej fakulty Akadémie umení.   

(17) Vzhľadom na to, že týmto štatútom sa rozširuje počet členov Akademického senátu 

Akadémie umení o jedného člena zastupujúceho zamestnaneckú časť akademickej obce 

Akadémie umení pôsobiacu na organizačných súčastiach Akadémie umení, ktoré nie 

sú fakultami,25 táto zamestnanecká časť akademickej obce Akadémie umení zvolí 

v dodatočných voľbách jedného nového člena do Akademického senátu Akadémie umení 

najneskôr do ôsmich týždňov od nadobudnutia účinnosti tohto štatútu. Dodatočné voľby 

sa nevyhlásia, ak do skončenia funkčného obdobia Akademického senátu Akadémie umení 

zostáva menej ako osem týždňov, alebo ak sa funkcia obsadí novým členom z kandidátov, 

ktorí sú v príslušnom volebnom období náhradníkmi v poradí podľa počtu získaných 

hlasov na základe výsledkov posledných volieb do Akademického senátu Akadémie umení 

a spĺňajú podmienky výkonu funkcie podľa tohto štatútu.26 Funkčné obdobie tohto nového 

člena trvá do konca príslušného funkčného obdobia ostatných členov Akademického 

senátu Akadémie umení. 

(18) Rektor uzatvorí s dekanmi, ktorých funkčné obdobie začalo plynúť podľa doterajších 

predpisov, zmluvu o výkone funkcie na zostávajúce funkčné obdobie.  Zmluva o výkone 

funkcie bude obsahovať merateľné ukazovatele na účel zvyšovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania zabezpečovaného fakultou a úrovne výskumnej, vývojovej alebo umeleckej  

a ďalšej tvorivej činnosti fakulty a ciele, ktoré vyplývajú z dlhodobého zámeru Akadémie 

umení. 

(19) Školné v študijnom programe, ktorý sa uskutočňuje výlučne v inom ako štátnom jazyku,  

sa uhrádza podľa doterajších predpisov v súlade so zákonom o vysokých školách v znení 

účinnom do 24. apríla 2022, ak sa študent zapísal na štúdium príslušného študijného 

programu do 24. apríla 2022.27 

 

                                                           
25 V zmysle čl. 8 ods. 4 tohto štatútu. 
26 Úprava v súlade so Zásadami volieb do Akademického senátu Akadémie umení, ktorý je vnútorným predpisom Akadémie 

umení podľa § 15 ods. 1 písm. g) zákona  o vysokých školách. 
27 § 113am ods. 15 zákona o vysokých školách. 
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Čl. 39 

Zrušovacie ustanovenie 

(1) Zrušuje sa Štatút Akadémie umení v Banskej Bystrici schválený Akademickým senátom 

Akadémie umení v Banskej Bystrici dňa 25. februára 2021, účinný od 3. mája 2021. 

 

Čl. 40 

Platnosť a účinnosť štatútu 

(1) Tento Štatút Akadémie umení bol schválený Akademickým senátom Akadémie umení  

podľa § 9 ods. 1 písm. a) bod 1. zákona o vysokých školách dňa 27. júna 2022. 

(2) Štatút Akadémie umení sa môže meniť alebo dopĺňať po predchádzajúcom súhlase 

Akademického senátu Akadémie umení. Všetky zmeny a doplnenia musia byť predložené  

na registráciu ministerstvu. 

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

(4) Štatút nadobúda účinnosť odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o registrácii 

tohto štatútu.  
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doc. Štefan Balázs, ArtD., akad. maliar  prof. MgA. Ing. Michal  Murin, ArtD. 
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