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Akadémia umení v Banskej Bystrici (ďalej len „AU BB“) vydáva po schválení v Akademickom
senáte AU BB dňa 30. mája 2022 v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Dodatok č. 1
k vnútornému predpisu Organizačný poriadok Akadémie umení v Banskej Bystrici zo dňa 28. júna
2021 (ďalej len „dodatok“).

Čl. 1
Predmet úpravy
Organizačný poriadok Akadémie umení v Banskej Bystrici sa mení takto:
(1) V čl. 3 Organizačné súčasti ods. 6 nahrádza novým znením:
Pracovisko pre vývoj a výskum v oblasti vedy a umenia AU BB [ods. 1 písm. e)] koordinuje
vedeckovýskumnú prácu v oblasti umenia, ktorá sa realizuje na Akadémii umení v Banskej
Bystrici v súlade s dlhodobou koncepciou rozvoja školy, vykonáva transfer poznatkov
z umeleckého výskumu do vzdelávania, čím prispieva k skvalitňovaniu vzdelávacej činnosti
poskytovanej fakultami AU BB. Pracovisko participuje na domácich a zahraničných
projektoch a je metodicky riadené prorektorom pre oblasť umenia, tvorivú činnosť, medzi
fakultnú spoluprácu. Internými zamestnancami pracoviska sú 4 osoby zaradené na rektoráte
a ďalší zamestnanci iných organizačných súčastí AU BB (najmä fakúlt), zaradení na týchto
pracoviskách. Podrobnú činnosť pracoviska môže v prípade potreby upraviť vnútorný predpis
AU BB, ktorý vydá rektor. Výberové konanie na zamestnancov pracoviska vyhlasuje rektor
AU BB zväčša na žiadosť dekanov jednotlivých fakúlt. Interní zamestnanci pracoviska sú
platení s finančných prostriedkov fakúlt, ak o obsadenie miesta (vypísanie výberového
konania) požiadal dekan.
(2) V čl. 5 Organizačná štruktúra a riadenie akadémie v ods. 3 sa písmená b), c), e) nahrádzajú
novým znením a písmeno d) sa vypúšťa:
b) Prorektor pre vzdelávanie, kvalitu a rozvoj
c) Prorektor pre umenie, tvorivú činnosť a medzifakultnú spoluprácu
e) Prorektor pre projektovú činnosť, vonkajšie vzťahy a publicitu AU BB
Doterajšie odseky d) – n) sa prečíslujú v zachovanom poradí.
(3) V čl. 5 Organizačná štruktúra a riadenie akadémie v ods. 3 sa za písmeno n) vkladajú nové
písmená o), p), q), r) s týmto znením:
o) Umelecko-výskumný pracovník v oblasti hudobného umenia
p) Umelecko-výskumný pracovník v oblasti výtvarného umenia
q) Umelecko-výskumný pracovník v oblasti filmového umenia
r) Umelecko-výskumný pracovník v oblasti divadelného umenia
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(4) V čl. 5 Organizačná štruktúra a riadenie akadémie sa ods. 5 nahrádza novým znením:
V rámci zvereného úseku činností Prorektor pre vzdelávanie, kvalitu a rozvoj priamo riadi:

a) Pracovníka úseku prorektora
b) Správcu informačného systému AIS
c) Správcu informačných systémov
d) Pracovníka údržby informačných systémov
(5) V čl. 5 Organizačná štruktúra a riadenie akadémie sa ods. 6 nahrádza novým znením:
V rámci zvereného úseku činností Prorektor pre umenie, tvorivú činnosť a medzifakultnú
spoluprácu priamo riadi:

a) Pracovníka úseku prorektora
(6) V čl. 5 Organizačná štruktúra a riadenie akadémie sa ods. 7 vypúšťa
(7) V čl. 5 Organizačná štruktúra a riadenie akadémie sa ods. 8 nahrádza novým znením:
V rámci zvereného úseku činností Prorektor pre projektovú činnosť, vonkajšie vzťahy
a publicitu AU BB priamo riadi:

a) Pracovníka úseku prorektora
b) Pracovníka pre publicitu a vzťahy s verejnosťou
(8) V čl. 5 sa doterajšie odseky (8 ), (9), (10) a (11) označujú ako (7), (8), (9) a (10).
(9) Čl. 11 Pôsobnosť a rozsah povinností prorektorov sa nahrádza novým znením:
(1) Osobitné postavenie v organizačnom členení AU BB majú prorektori, ktorí metodicky
riadia prodekanov a iných dotknutých zamestnancov AU BB (podľa povahy činností).
(2) V záujme efektívneho a optimálneho pokrytia hlavných činností akadémie sa ustanovujú
traja prorektori, ktorí v rozsahu stanovenom vnútornými predpismi a rektorom konajú
v mene AU BB a priamo riadia úseky patriace do ich riadiacej pôsobnosti.
(3) Prorektori zastupujú rektora (podľa § 10 ods. 10 zákona o vysokých školách a čl. 9 ods. 10
štatútu) v rozsahu určenom rektorom nasledovne:
a) Prorektor pre vzdelávanie, kvalitu a rozvoj
1. V čase neprítomnosti rektora akadémie zastupuje štatutárny orgán AU BB
v celom rozsahu rektorových práv a povinností.
2. Pripravuje návrh pracovného plánu kolégií rektora a vyhodnocuje plnenie úloh
uložených kolégiom rektora.
3. Koordinuje prípravu informácií o možnostiach a podmienkach štúdia na AU BB.
4. Metodicky riadi a koordinuje prijímacie konanie a vzdelávaciu činnosť
realizovanú AU BB.
5. Metodicky usmerňuje celoživotné a ďalšie vzdelávanie poskytované AU BB.
6. Koordinuje uplatňovanie systému štipendijnej podpory študentov (sociálnych,
motivačných a doktorandských štipendií).
3

7. Zodpovedá za vydávanie dokladov o štúdiu a dokladov o absolvovaní štúdia
a uznávaní dokladov a štúdia na inej VŠ.
8. Zodpovedá za výkon štatistickej činnosti akadémie za vzdelávaciu oblasť,
predovšetkým napĺňanie centrálneho registra študentov.
9. Monitoruje a koordinuje využívanie kreditového systému ECTS.
10. Metodicky riadi a koordinuje vydávanie elektronických identifikačných preukazov
študentov.
11. Monitoruje a koordinuje akademický informačný systém AIS.
12. Pripravuje návrhy na koncepčné úpravy akademického informačného systému
a zastupuje akadémiu v riadiacej rade AIS.
13. Podieľa sa na formulovaní stratégie prepojenia tvorivej činnosti a vzdelávania.
14. Zodpovedá za prípravu, koordináciu a implementáciu vnútorného systému
kvality.
15. Koordinuje procesy zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.
16. Navrhuje a monitoruje nápravné opatrenia v súvislosti so zvyšovaním kvality.
17. Monitoruje procesy vzdelávania, navrhuje korekčné opatrenia na odstránenie
identifikovaných nedostatkov a stratégie zlepšovania v tejto oblasti.
18. Koordinuje vysielanie zamestnancov a študentov na zahraničné študijné pobyty.
19. Koordinuje činnosti súvisiace so zabezpečovaním pracovných pobytov
zahraničných lektorov počas ich pedagogického pôsobenia na AU BB.
20. Koordinuje uznanie študijných výsledkov zo zahraničných študentských mobilít.
21. Vypracúva komplexné prognózy a návrhy na rozvoj akadémie smerujúce
k formulácii dlhodobého zámeru akadémie a jeho napĺňaniu.
22. Vypracováva komplexné stratégie informatizácie a digitalizácie.
23. Monitoruje a koordinuje činnosti akadémie spojené s napĺňaním dlhodobého
zámeru.
24. Koordinuje činnosť pracoviska Simulačné centrum.
25. Priamo riadi správcu informačných systémov (AIS), správcu informačných
systémov, pracovníka údržby informačných systémov a pracovníka úseku
prorektora.
b) Prorektor pre umenie, tvorivú činnosť a medzi fakultnú spoluprácu
1. Koordinuje a administratívne zabezpečuje činnosť Umeleckej a vedeckej rady AU.
2. Monitoruje, plánuje, koordinuje a metodicky usmerňuje umeleckú a tvorivú
činnosť AU BB.
3. Vypracúva komplexné stratégie, návrhy a plány na realizáciu umeleckých a iných
tvorivých činností AU BB.
4. Koordinuje formulovanie stratégií o zabezpečení kvality umeleckej a tvorivej
činnosti.
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5. Koordinuje procesy zabezpečovania kvality umeleckej a inej tvorivej činnosti.
6. Monitoruje procesy umeleckej a tvorivej činnosti, navrhuje korekčné opatrenia
na odstránenie identifikovaných nedostatkov a stratégie zlepšovania sa v tejto
oblasti.
7. Koordinuje edičnú činnosť AU BB.
8. Koordinuje prípravu podkladov o výskumnej, umeleckej, publikačnej a ďalšej
tvorivej činnosti pre účely výročných správ a akreditácie.
9. Zodpovedá za výkon štatistickej činnosti akadémie za oblasť umenia a tvorivej
činnosti, predovšetkým CREPČ a CREUČ.
10. Podieľa sa na formulovaní stratégie prepojenia tvorivej činnosti a vzdelávania.
11. Monitoruje, koordinuje a metodicky usmerňuje habilitačné a inauguračné
konania AU BB.
12. Sleduje kvalifikačnú štruktúru zamestnancov akadémie a navrhuje jej
racionalizáciu a optimalizáciu vo vzťahu k činnostiam AU BB.
13. Vypracúva návrhy na určovanie počtu a štruktúry pracovných miest na AU BB.
14. Koordinuje a metodicky riadi vnútorný grantový systém na podporu umeleckej
produkcie.
15. Navrhuje a zabezpečuje implementáciu nástrojov na získavanie spätnej väzby
o vlastnej činnosti akadémie od študentov a zamestnancov AU BB.
16. Koordinuje protokolárne obrady akadémie, na ktorých je prítomný rektor.
17. Zastupuje AU BB v grantových komisiách a hodnotiacich skupinách.
18. Priamo riadi pracovníka úseku prorektora.
19. Podieľa sa na koordinácii činnosti pracoviska Simulačné centrum.
20. Metodicky riadi pracovisko pre vývoj a výskum v oblasti vedy a umenia AU BB.
21. Metodicky riadi pracovisko akademickej knižnice AU BB.
c) Prorektor pre projektovú činnosť, vonkajšie vzťahy a publicitu AU BB
1. Monitoruje, koordinuje a metodicky usmerňuje projektovú činnosť AU BB.
2. Monitoruje kvalitu v oblasti projektovej činnosti akadémie, navrhuje korekčné
opatrenia na odstránenie identifikovaných nedostatkov a stratégie zlepšovania
sa v predmetnej oblasti.
3. Zodpovedá za výkon štatistickej činnosti akadémie za oblasť projektovej činnosti.
4. Pripravuje podklady pre akreditáciu a výročné správy o projektovej činnosti AU
BB.
5. Zastupuje akadémiu v grantových komisiách a hodnotiacich skupinách.
6. Buduje a udržiava sieť ALUMNI kontaktov na absolventov AU BB.
7. Participuje na pracovných stretnutiach rektora s ústrednými orgánmi štátnej
správy, orgánmi samosprávy alebo partnerskými inštitúciami.
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8. V spolupráci s pracovníkom kontroly vnútorných procesov koordinuje
prešetrovanie a vybavovanie sťažností a petícií doručených AU BB.
9. Koordinuje monitorovanie činnosti akadémie najmä v oblasti vzdelávania,
projektovej, umeleckej a inej tvorivej činnosti za účelom poskytovania informácií
o AU BB a jej činnosti.
10. Koordinuje monitorovanie, zhromažďovanie a archiváciu vyjadrení, hodnotení
a mediálnych správ o AU BB, vrátanie cien a ocenení (inštitúcie, študentov
a zamestnancov).
11. Formuluje mediálnu a komunikačnú stratégiu akadémie a koordinuje
marketingové a propagačné aktivity AU BB.
12. Metodicky riadi a koordinuje vypracovanie výročných správ o činnosti AU BB.
13. Koordinuje poskytovanie informácií o činnosti akadémie v rámci informačného
servisu a zabezpečovanie činností súvisiacich s poskytovaním informácií
verejnosti podľa zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14. Koordinuje, metodicky riadi a rediguje publikovanie na WEB sídle AU BB a jej
fakultách.
15. Koordinuje, metodicky riadi a rediguje vydávanie časopisu ART3.
16. Priamo riadi pracovníka úseku prorektora a pracovníka pre publicitu a vzťahy
s verejnosťou.
(4) Prorektori sledujú vývoj národnej legislatívy a medzinárodných dokumentov na
zverenom úseku.
(5) Prorektori koordinujú pripomienkovanie obsahovej a vecnej stránky návrhov
zákonodarných noriem za zverenú oblasť.
(6) Prorektori vykonávajú prvostupňovú vecnú a formálnu kontrolu písomností za zverený
úsek predkladaných rektorovi na podpis.
(7) Prorektori systematicky budujú a rozvíjajú sieť domácich a medzinárodných kontaktov
a partnerstiev vo zverenej oblasti.
(8) Prorektori v rámci zverených oblastí, ktoré zabezpečujú, spolupracujú s prodekanmi
a inými zamestnancami fakúlt akadémie a metodicky ich riadia.
(9) Prorektori za svoju činnosť zodpovedajú priamo rektorovi.
(10) V čl. 12 Organizačná štruktúra a riadenie akadémie sa za ods. 2 vkladá nový odsek označený
ako (3) s týmto znením:
Monitoruje a koordinuje investičnú a stavebnú činnosť AU BB.
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Čl. 2
Záverečné ustanovenia
(1) Zmeny podľa tohto dodatku nemajú vplyv na menovanie už vymenovaných prorektorov
AU BB. Dodatok upravuje len názov prorektorov a predmet ich agendy.
(2) Prílohu tohto dodatok tvorí nové znenie prílohy Organizačný poriadok Akadémia umení
v Banskej Bystrici s názvom Organizačná štruktúra Akadémie umení v Banskej Bystrici.
(3) Tento dodatok schválil Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici dňa
30. mája 2022.
(4) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia a účinnosť 1. júna 2022.

................................................................
doc. Štefan Balázs, ArtD., akad. maliar
predseda Akademického senátu
Akadémia umení v Banskej Bystrici

................................................................
prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD.
rektor
Akadémia umení v Banskej Bystrici
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Príloha k Organizačnému poriadku

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA AU BB
Dekan Fakulty
múzických umení

Rektor

Organizačná štruktúra
Fakulty múzických umení
(upravuje vnútorný predpis fakulty)

REKTORÁT AU BB

Pracovník
kontroly vnútorných
procesov

Prorektor
pre umenie,
tvorivú činnosť
a medzifakultnú
spoluprácu

Tajomník
inštitucionálnej
akreditačnej rady
Pracovník právnych
služieb a právneho
poradenstva

PRACOVISKO
PRE VÝSKUM A VÝVOJ
V OBLASTI VEDY A UMENIA
Umelecko-výskumný
pracovník v oblasti
hudobného umenia
Umelecko-výskumný
pracovník v oblasti
výtvarného umenia
Umelecko-výskumný
pracovník v oblasti
filmového umenia
Umelecko-výskumný
pracovník v oblasti
divadelného umenia

FMU AU BB

Pracovník
úseku
prorektora

Prorektor
pre projektovú
činnosť, vonkajšie
vzťahy a publicitu

Prorektor
pre vzdelávanie
kvalitu a rozvoj

Pracovník
úseku
prorektora

Pracovník
úseku
prorektora

Pracovník
pre publicitu
a vzťahy
s verejnosťou

Správca
informačného
systému AIS
Správca
informačných
systémov
Pracovník
údržby
informačných
systémov

Kvestor

Vedúci
ekonomického
oddelenia
Pracovník štátnej
pokladnice a
finančnej učtárne
Pracovník
finančnej učtárne
(čerpanie
dotačných
prostriedkov
a projekty)
Pracovník
finančnej
učtárne
(pokladňa)
Pracovník
mzdovej učtárne
a rozpočtu miezd
Pracovník
pre majetok,
likvidáciu faktúr
a materiálovo
technické
zabezpečenie

Pracovník
sekretariátu rektora a kvestora

Vedúci prevádzky,
správy budov
a dopravy
2 Údržbári
4 Upratovačky
2 Kuriči
5 Vrátnici

Pracovník
personalistiky
a ľudských zdrojov
Pracovník
pre investície,
spracovanie
objednávok,
podateľne
a registratúry
Pracovník obrany,
požiarnej ochrany
a BOZP

Dekan Fakulty
výtvarných umení

FVU AU BB

Organizačná štruktúra
Fakulty výtvarných umení
(upravuje vnútorný predpis fakulty)

Dekan Fakulty
dramatických umení

FDU AU BB

Organizačná štruktúra
Fakulty dramatických umení
(upravuje vnútorný predpis fakulty)

Riaditeľ
Akademickej knižnice

KNIŽNICA
AU BB

Pracovník knižnice
(výpožičné a doplnkové služby)

Pracovník knižnice
(evidencia publikačnej a umeleckej
činnosti)

Pracovník knižnice
(akvizícia a spracovanie
knižničného fondu)

Riaditeľ
Študentského domova

ŠD AU BB

Pracovník prevádzky
a ubytovania
2 Upratovačky

účinnosť od 1. 6. 2022

