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Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

(1) Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici (ďalej len „Akademický senát“) 

dňa 27.06.2022 schválil podľa § 9 ods. 1 písm. a) bod 1 v spojení s § 15 ods. 1 písm. a) 

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

 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) Štatút Akadémie 

umení v Banskej Bystrici (ďalej len „Štatút“). 

(2) Štatút Akadémie umení v Banskej Bystrici bol zaregistrovaný Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 15 ods. 3 

v spojení s § 103 zákona o vysokých školách na základe rozhodnutia ministerstva  

č. spisu: 2022/17699:2-D2810 zo dňa 18.07.2022. 

(3) Vzhľadom na identifikované zrejmé chyby v písaní v texte registrovaného Štatútu 

Akademický senát schválil tento Dodatok č. 1 k Štatútu Akadémie umení v Banskej 

Bystrici (ďalej tiež len „Dodatok“). 
 

Čl. 2 

Predmet Dodatku 

(1) Štatút Akadémie umení v Banskej Bystrici sa mení nasledovne: 

a) v čl. 8 s názvom „Akademický senát Akadémie umení“ v ods. 10 písm. a) bode 3  

sa slová „čl. 31 ods. 8 písm. (i)“ nahrádzajú slovami „čl. 31 ods. 8 písm. a)“, 

b) v čl. 35 s názvom „Umelecko-pedagogická rada fakulty“ v ods. 2 písm. b) sa slová „čl. 31 

ods. 8 písm. (i)“ nahrádzajú slovami „čl. 31 ods. 8 písm. a)“. 

(2) Ostatné ustanovenia Štatútu ostávajú nezmenené v platnosti. 
 

Čl. 3 

Záverečné ustanovenia 

(1) Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici schválil tento Dodatok k Štatútu 

Akadémie umení v Banskej Bystrici dňa 28. 09. 2022. 

(2) Tento Dodatok nadobúda platnosť odo dňa registrácie na ministerstve a účinnosť odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho registrácii.        
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