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Akadémia umení v Banskej Bystrici (ďalej len „AU BB“) vydáva po schválení v Akademickom 

senáte AU BB dňa 21. 3. 2023 v súlade s § 15 ods. (1) písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu Organizačný poriadok Akadémie umení v Banskej 

Bystrici zo dňa 28. júna 2021 (ďalej len „dodatok“). 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Organizačný poriadok Akadémie umení v Banskej Bystrici (ďalej len „Organizačný 

poriadok“) je vnútorným predpisom Akadémie umení v Banskej Bystrici (ďalej len 

„Akadémia umení“ alebo „AU BB“) podľa § 15 ods. 1 písm. f) 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“). Organizačný poriadok nadobudol 

účinnosť dňa 28. júna 2021 po jeho schválení v Akademickom senáte Akadémie umení (ďalej 

len „Akademický senát“). Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku nadobudol účinnosť 

dňa 1. júna 2022 po jeho schválení v Akademickom senáte dňa 30. mája 2022 (ďalej len 

„Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku“). 

 

(2) Vzhľadom na novelizáciu zákona o vysokých školách zákonom č. 137/2022 Z. z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 

dopĺňajú niektoré zákony, účinným od 25.04.2022 a súvisiace zmeny Štatútu 

Akadémie umení v Banskej Bystrici, schváleného Akademickým senátom Akadémie 

umení dňa 27.06.2022 a zaregistrovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky na základe rozhodnutia ministerstva č. spisu: 

2022/17699:2-D2810 zo dňa 18.07.2022, Akadémia umení vydáva tento Dodatok č. 2 

k Organizačnému poriadku (ďalej tiež len „Dodatok“). 

 

(3) Tento Dodatok bol v zmysle § 9 ods. 1 písm. a) bod 1 v spojení s § 15 ods. 1 písm. f) 

zákona  č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, v súlade s čl. 8 ods. 10 písm. a) bod 1 

Štatútu Akadémie umení schválený na návrh rektora Akadémie umení Akademickým 

senátom Akadémie umení.  

 

Čl. 2 

Predmet Dodatku 

 

(1) Organizačný poriadok Akadémie umení v Banskej Bystrici sa týmto Dodatkom mení 

a dopĺňa nasledovne: 
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1.1. V čl. 2. „Právne postavenie akadémie a jej organizačných súčastí“: 

 

a) v ods. 1 sa slová „zákonom NR SR č. 155/1997 Z. z.“ nahrádzajú slovami „zákonom 

č. 156/1997 Z. z.“. 

 

b) v ods. 2 sa slová „v § 10 zákona o vysokých školách, v čl. 9 štatútu“ nahrádzajú 

slovami „v § 10, § 10a zákona o vysokých školách, v čl. 9 až čl. 11 štatútu“. 

 

1.2. V čl. 3. „Organizačné súčasti“: 

 

a) v ods. 4 v poslednej vete sa slová „§ 21, ods. 2 zákona o vysokých školách“ 

nahrádzajú slovami „§ 21 ods. 3 zákona o vysokých školách“. 

 

b) v ods. 5 v poslednej vete sa slová „upravuje osobitným predpisom“ nahrádzajú 

slovami „upravuje osobitný predpis“. 

 

c) v ods. 7 sa doterajšie znenie ruší a nahrádza sa nasledovným znením: „Súčasti 

akadémie zriaďuje, zlučuje, nariaďuje ich splynutie, rozdeľuje a zrušuje rektor so 

súhlasom Akademického senátu a po vyjadrení Správnej rady akadémie; to platí, aj ak 

ide o zmenu názvu alebo o zmenu sídla súčasti akadémie“. 

 

1.3. V čl. 4. „Formy organizačného členenia akadémie“: 

 

a) v ods. 2 v písm. c) sa slová „alebo c prípade“ nahrádzajú slovami „alebo v prípade“. 

 

1.4. V čl. 6. „Obsadzovanie miest vedúcich zamestnancov“: 

 

a) v ods. 2 sa doterajšie znenie ruší a nahrádza sa nasledovným znením: „Rektora 

vymenúva prezident Slovenskej republiky na návrh ministra školstva, ktorému ho 

podáva Akademický senát Akadémie umení. Bližšie podrobnosti upravuje čl. 9 až čl. 

11 štatútu Akadémie umení a § 10 zákona o vysokých školách.“. 

 

b) v ods. 3 sa doterajšie znenie ruší a nahrádza sa nasledovným znením: „Dekana 

vymenúva do funkcie rektor Akadémie umení na základe výsledkov výberového 

konania. Bližšie podrobnosti upravuje čl. 33 štatútu Akadémie umení a § 22 zákona 

o vysokých školách. 

 

c) v ods. 4 sa doterajšie znenie ruší a nahrádza sa nasledovným znením: 

„Prorektorov vymenúva rektor po vyjadrení Akademického senátu Akadémie umení. 

Bližšie podrobnosti upravuje čl. 9 ods. 7 štatútu Akadémie umení a čl. 15 Rokovacieho 

poriadku Akademického senátu Akadémie umení.“ 
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d) v ods. 5 sa doterajšie znenie ruší a nahrádza sa nasledovným znením: 

„Prodekanov vymenúva dekan po predchádzajúcom vyjadrení Umelecko-pedagogickej 

rady fakulty. Bližšie podrobnosti upravuje čl. 33 ods. 20 štatútu Akadémie umení.“ 

 

e) v ods. 6 v celom texte sa slová „funkcií“ nahrádzajú slovami „funkčných miest“. 

 

1.5. V čl. 8. „Pôsobnosť a rozsah povinností dekanov fakúlt“: 

 

a) v ods. 1 v druhej vete sa doterajšie znenie ruší a nahrádza sa nasledovným 

znením: „Dekan zodpovedá za svoju činnosť rektorovi Akadémie umení.“ 

b) v ods. 2 v písm. d) sa doterajšie znenie ruší a nahrádza sa nasledovným znením: 

„uzatváranie, zmeny a zrušovanie pracovnoprávnych vzťahov so zamestnancami 

fakulty v súlade so štatútom Akadémie umení a ďalšími vnútornými predpismi 

Akadémie umení - pracovnoprávne vzťahy so zamestnancami fakulty v zmysle čl. 33 

ods. 18 písm. g) štatútu uzatvára, mení a zrušuje dekan fakulty po predchádzajúcom 

písomnom oznámení rektorovi v lehote najmenej 14 kalendárnych dní pred vykonaním 

daného úkonu, ak v štatúte nie je osobitne uvedené inak. Podľa čl. 33 ods. 18 písm. g) 

štatútu uzatvárať a meniť pracovný pomer s vysokoškolskými učiteľmi a umeleckými 

pracovníkmi zaradenými na fakulte je dekan fakulty oprávnený so súhlasom rektora,“ 

 

c) v ods. 2 v písm. f) sa doterajšie znenie ruší a nahrádza sa nasledovným znením: 

„spoluprácu s inými fakultami, a to aj so zahraničnými, v oblastiach, v ktorých fakulta 

pôsobí.“ 

 

d) v ods. 4 v písm. c) sa za slovo „určeným“ dopĺňa slovo „v“. 

 

e) v ods. 4 v písm. d) sa za slovo „predchádzajúcom“ dopĺňa slovo „písomnom“. 

 

1.6. V čl. 11. „Pôsobnosť a rozsah povinností prorektorov“ v ods. 3 v prvej vete sa slová 

„čl. 9 ods. 10 štatútu“ nahrádzajú slovami „čl. 9 ods. 7 štatútu“. 

 

1.7. V čl. 12. „Pôsobnosť a rozsah povinností kvestora“ v ods. 1 v prvej vete sa slová 

„hospodársky a administratívny“ nahrádzajú slovami „hospodársky, prevádzkový 

a administratívny“. 

 

1.8. V čl. 16. „Poradné orgány rektora“: 

 

a) v ods. 1 v prvej vete sa slová „čl. 9 ods. 14 štatútu“ nahrádzajú slovami „čl. 9 ods. 

10 štatútu“. 

b) v ods. 7 v druhej vete sa doterajšie znenie ruší a nahrádza sa nasledovným 

znením: „Jedná sa predovšetkým o Etickú komisiu a Edičnú komisiu“. 
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(2) Ostatné ustanovenia Organizačného poriadku ostávajú nezmenené v platnosti. 

 

Čl. 3 

Záverečné ustanovenia 

 

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

k Organizačnému poriadku Akadémie umení v Banskej Bystrici dňa 21. 3. 2023. 

 

(2) Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa 22. 3. 2023. 

 

 

 

 

................................................................ .............................................................. 

      Mgr. art. Filip Jurkovič, ArtD. prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. 

predseda Akademického senátu                         rektor  

Akadémie umení v Banskej Bystrici Akadémie umení v Banskej Bystrici 

 

 

 


