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Rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici  (ďalej len „rektor“) vydáva smernicu Mobilitný program 
,,Akadémia umení Ukrajine“ – realizácia krátkodobých študijných pobytov na Akadémií umení v Banskej 

Bystrici (ďalej len „AU UA“). 

 

 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia a definície pojmov 

 

1. Smernica rektora Mobilitný program ,,Akadémia umení Ukrajine“ skratka Mobilitný 

program AU UA (ďalej len „smernica“) v súlade s ust. § 58a zákona 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení́ niektorých zákonov v znení́ neskorších predpisov upravuje 

postavenie Akadémie umení v Banskej Bystrici (ďalej „AU BB“) pri realizácii mobilitného 

programu ,,AU UA“.  

2. Program ,,Akadémia umení Ukrajine“ je mobilitný program Akadémie umení v Banskej 

Bystrici, ktorý vznikol na základe potreby riešiť aktuálnu humanitárnu situáciu v súvislosti 

s vojnovým konfliktom na Ukrajine a je určený ako podpora pre ukrajinských študentov 

študujúcich dramatické, výtvarné a hudobné umenie na vysokoškolských inštitúciách na 

Ukrajine.  

3. Cieľom programu je poskytnúť ukrajinským študentom možnosť realizovať krátkodobé  

štúdium na pôde AU BB najmä počas letného semestra 2021/2022.  

4. Program AU UA sa týka študentov z Ukrajiny, ktorí sú občanmi Ukrajiny a v Slovenskej 

republike požiadali o poskytnutie dočasného útočiska alebo požiadali o azyl.  

5. Program sa realizuje na základe trojstrannej zmluvy medzi AU BB, uchádzačom 

o krátkodobý študijný pobyt a vysielajúcou ukrajinskou VŠ. 

6. Ak AU BB alebo študent nie sú schopný kontaktovať jednotlivé akademické inštitúcie za 

účelom získania súhlasu alebo odporučenia vysielajúcej VŠ je možné podpis tejto zmluvnej 

strany nahradiť po vyčerpaní všetkých pokusov o kontaktovanie, čestným prehlásením 

študenta a dokladmi preukazujúcim pokusy kontaktovať túto stranu.  

 

Článok 2 

Vymedzenie pôsobnosti AU BB 

 

1. Za celkovú realizáciu programu ,,Akadémia umení Ukrajine“ na Akadémií umení v Banskej 

Bystrici zodpovedá rektor. 

2. Rektor poveruje realizáciou programu a plnením úloh ďalších vedúcich zamestnancov 

v rozsahu kompetencií, ktoré určujú vnútorné predpisy AU BB a ďalšie ustanovenia tejto 

smernice.  

 

 

 



 
 

Článok 3 

Kompetencie a rozsah pôsobnosti osôb v programe ,,Akadémia umení Ukrajine“ 

 

1. Rektor poveruje celkovou koordináciou a metodickým riadením zainteresovaných osôb   

Inštitucionálneho koordinátora programu AU UA, ktorým je prorektor pre 

intrainštitucionálnu spoluprácu, publicitu a vonkajšie vzťahy AU BB. Koordinácia a 

metodické riadenie sa uskutočňuje najmä v oblasti príjímania študentov, nadväzovania 

vzťahov s ukrajinskými VŠ, komunikáciou s verejnou a štátnou správou vo vzťahu k 

ubytovaniu a stravovaniu študentov a ďalšej podpore. 

2. Metodickým riadením štúdia ukrajinských študentov je poverený prorektor  pre 

vzdelávaciu činnosť a kvalitu AU BB. 

3. Za podpisovanie zmlúv a  koordináciu vzdelávacích aktivít v rámci štúdia zodpovedá  dekan 

príslušnej fakulty AU BB. 

4. Na fakultách pôsobia fakultní koordinátori programu ,,Akadémia umení Ukrajine“, ktorí 

koordinujú študijný pobyt študenta a riešia v spolupráci s ukrajinským študentom 

potrebnú administratívnu agendu.  

5. Fakultných koordinátorov menujú dekani a svoju nomináciu oznámia rektorovi AU BB.  

6. Úlohy fakúlt v súvislosti s realizáciou programu AU UA predovšetkým sú:  

a) realizácia procesu prijímania študentov z Ukrajiny. Príprava a spracovanie 

dokumentácie jednotlivých študentov a komunikácia s vysielajúcou ukrajinskou 

inštitúciou – vysokou školou. 

b) príprava a usmerňovanie nominačného procesu a vykonávanie dohľadu.  

c) poskytnutie podpory a informovanie o podmienkach jej získania. 

d) zabezpečenie vzdelávacích činností, evidencia a administrácia študentov v systéme AiS 

a CRŠ. 

e) príprava podporných aktivít a informačný servis nad rámec základného štúdia. 

f) efektívne riadenie programu na úrovni fakulty a poskytovanie informácií 

o skúsenostiach a problémoch, ktoré vznikajú pri realizácii programu. 

 

 

Článok 4 

Nominačný proces a výber študentov 

 

1. Fakultní koordinátor spolu s dekanom fakulty AU BB nominujú a vyberú v spolupráci 

s vysokými školami na Ukrajine jednotlivých študentov , ktorí majú záujem o krátkodobý 

študijný pobyt na AU BB.  

2. V prípade, že sa študent na program ,,Akadémia umení Ukrajine“ prihlasuje individuálne, 

rozhoduje o jeho výbere dekan príslušnej fakulty AU BB.  

3. Nominácie a akceptácie študentov vzhľadom k situácii na Ukrajine nie sú viazané ku 

konkrétnemu dátumu a uskutočňujú sa priebežne s ohľadom na možnosti AU BB. 

 

 

 



4. Zmluva na krátkodobý študijný pobyt obsahuje najmä: 

a) údaje o uchádzačovi 

b) údaje o vysielajúcej vysokoškolskej inštitúcii: Škola, katedra (odbor), ročník na 

domovskej vysokej škole 

c) jazykové kompetencie uchádzača 

d) doklad o poskytnutí dočasného útočiska v SR alebo  žiadosti o azyl 

e) podpis študenta 

f) obdobie krátkodobého študijného pobyt 

g) rozsah mobility určujúci zapísané predmety a kurzy (napr. kurz slovenského jazyka). 

5. Študenti sa po akceptácii zúčastňujú výučby, v rámci jednotlivých študijných programov 

alebo osobitého študijného balíku predmetov a kurzov, ktorý pre tento účel zostaví fakulta 

AU BB. Proces prípravy vzdelávacích obsahov koordinuje prodekan pre štúdium a prorektor 

pre štúdium AU BB.  

 

Článok 5 

Rozsah podpory 

 

1. Študent na základe Zmluvy o krátkodobom študijnom pobyte získava možnosť 

bezplatného štúdia na AU BB v dohodnutom období. 

2. Študent môže získať aj ďalšiu finančnú a nefinančnú podporu pokiaľ to v danom čase 

umožňujú kompenzačné nástroje AU BB alebo MŠVVaŠ SR. Detailné podmienky podpory 

(oprávnenosť, podpornú dokumentáciu, atď. ) určia osobité metodické usmernenia 

a vnútorné predpisy ku kompenzačným nástrojom.  

3. Rozsah aktuálnej podpory je zverejnený na stránke programu www.aku.sk/auua a bude 

priebežne aktualizovaný  v zmysle ďalších usmernení a pokynov najmä MŠVVaŠ SR, SAIC, 

SAIA a ďalších organizácií a inštitúcií poskytujúcich kompenzačné nástroje, služby, 

podporu a ponuky ukrajinským študentom. 

  

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto smernice je možné vykonať len na základe písomných 

a číslovaných dodatkov, podpísaných rektorom. 

2. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť od  23. marca 2022. 

 

 

 

 

 
                                                                                                                     prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. 

                                                                                                               rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici 

http://www.aku.sk/auua

