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VNÚTORNÝ  PREDPIS   AKADÉMIE  UMENÍ  V  BANSKEJ  BYSTRICI  
                               podľa § 15 ods. 1  písm. b) zákona č. 131/2002 o vysokých školách            

 

ŠTUDIJNÝ   PORIADOK 

Akadémie umení v Banskej Bystrici 

 
 

Časť I. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

(1)   Študijný poriadok Akadémie umení v Banskej Bystrici (ďalej len „študijný poriadok“) je 

podľa § 15 ods. 1 písm. b) 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") 

vnútorným predpisom Akadémie umení v Banskej Bystrici (ďalej len „akadémie“). 

 

(2)  Študijný poriadok akadémie  upravuje základné podmienky prijatia na štúdium 

a podmienky štúdia na fakultách akadémie (ďalej  len „fakultách“), organizáciu  kreditového 

systému vysokoškolského štúdia a je  záväzný pre všetkých študentov, vysokoškolských 

učiteľov ako aj  zamestnancov akadémie, ktorí štúdium na fakultách, poskytujú, organizujú a 

zabezpečujú. 

 

Časť II. 

KREDITOVÝ  SYSTÉM ŠTÚDIA NA AKADÉMII 

Čl. 2 

Študijné programy  a študijné predmety 

(1) Právo študovať zvolený  študijný program na akadémii má každý občan, ak splní základné 

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

upravené vnútorným predpisom fakulty akadémie (študijný poriadok fakulty), na ktorej je 

uskutočňovaný príslušný študijný program. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijného 

programu prvého stupňa alebo študijného programu podľa § 53 ods.3 zákona o vysokých 

školách upravené vnútorným predpisom fakulty akadémie  nesmú z hľadiska  obsahu 

vedomostí prekročiť obsah úplného stredného vzdelania. 

  

 

(2) Vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore  sa získa štúdiom  podľa  akreditovaného                     

študijného programu  na niektorej z fakúlt akadémie v tomto študijnom odbore 

 

(3)  Študijné programy uskutočňované na fakultách akadémie sa zameriavajú na rozvíjanie 

talentu a tvorivosti v oblasti umeleckého výkonu a umeleckého diela na základe umeleckých 

a humánnych princípov. Významnou zložkou umeleckého študijného programu je umelecký 

výkon.  

 

(4) Študijné programy sú súbory vzdelávacích činností (podľa § 51 ods. 2 zákona o vysokých 

školách), ktoré sa členia na jednotky  študijného programu (ďalej len „študijné predmety“) 
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a súbory pravidiel zostavené tak, že úspešné absolvovanie  týchto vzdelávacích činností pri 

zachovaní uvedených pravidiel umožňuje získať vysokoškolské vzdelanie. 

 

(5) Podľa každého študijného programu je súčasťou štúdia aj záverečná práca; jej obhajoba 

patrí medzi štátne skúšky. 

 

(6) Na fakultách akadémie sa uskutočňujú : 

 

a)  bakalárske  študijné programy - ako študijné programy prvého stupňa sa zameriavajú  

na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave 

umenia a na zvládnutie ich  použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní 

v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky 

študijný program je najmenej tri roky a najviac štyri roky. Absolventi bakalárskeho 

študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Záverečnou 

prácou štúdia podľa bakalárskeho študijného programu je bakalárska práca. 

Absolventom bakalárskeho štúdia  sa udeľuje akademický titul „bakalár" (v skratke 

„Bc."). Po ukončení bakalárskeho študijného programu možno pri splnení 

stanovených podmienok pokračovať v magisterskom študijnom programe.   

      b) magisterské študijné programy - ako študijné programy druhého stupňa sa           

zameriavajú na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na 

súčasnom stave umenia a na rozvíjanie schopností ich tvorivého uplatňovania pri 

výkone povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa 

doktorandského študijného programu. Absolventi magisterského študijného programu 

získavajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Štandardná dĺžka štúdia pre 

magisterské  študijné programy je dva roky a obsahovo nadväzuje na bakalárske 

študijné programy. Záverečnou prácou magisterských  študijných  programov  je 

diplomová práca. Absolventom  umeleckých  magisterských  študijných  programov 

(§ 51 ods. 7 zákona o  vysokých školách)  sa  udeľuje  akademický   titul  „magister 

umenia“ (v skratke „Mgr. art.“). 

 

       c)  spojenie  prvého  a druhého   stupňa  vysokoškolského  vzdelávania  do  jedného celku   

            vzhľadom na špecifiká študijného odboru povoľuje  Ministerstvo  školstva  Slovenskej   

            republiky (ďalej len „ministerstvo“) po vyjadrení  Akreditačnej komisie. Štandardná 

dĺžka štúdia pre študijné programy spájajúce prvý a druhý stupeň vysokoškolského 

vzdelávania je  najmenej štyri roky a najviac šesť rokov a ich absolventi získavajú 

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. 

 

d) doktorandské študijné programy – ako študijné programy tretieho stupňa sa 

zameriavajú na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého 

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

výsledkom samostatnej teoretickej a tvorivej činnosti v oblasti umenia. Štandardná 

dĺžka štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme je najmenej tri roky 

a najviac štyri roky, v externej forme najviac päť rokov. Podmienkou riadneho 

skončenia doktorandského štúdia je vykonanie obhajoby dizertačnej práce ako 

záverečnej práce, a dizertačnej skúšky, ktoré patria  medzi štátne skúšky. 
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Absolventom umeleckých študijných programov doktorandského štúdia sa udeľuje 

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

uvádza za menom). 

  

e)   Akadémia môže zabezpečovať študijný  program v spolupráci s inými vysokými školami 

vrátane zahraničných vysokých škôl a vysokých škôl tretích štátov. Študenti prijatí na 

študijný program zabezpečovanými viacerými vysokými školami (ďalej len „spoločný 

študijný program“) absolvujú na jednotlivých vysokých školách porovnateľnú časť štúdia. 

Spolupracujúce vysoké školy sa podieľajú na tvorbe spoločného študijného programu, 

rozhodovaní o prijímacom konaní a rozhodovaní o splnení podmienok na riadne skončenie 

štúdia. 

  

f)   podmienky spolupráce podľa odseku e) určí dohoda vysokých škôl.  V dohode sa určia 

najmä podmienky prijatia na študijný program podľa čl. 2 ods. 6 písm. e) študijného poriadku, 

podmienky na jeho absolvovanie, podrobnosti o organizácii štúdia, udeľovanom 

akademickom titule a podrobnosti o dokladoch o skončení štúdia. Študent prijatý na štúdium 

spoločného študijného programu je počas štúdia študentom všetkých spolupracujúcich 

vysokých škôl. To neplatí na štatistické a rozpočtové účely, keď je považovaný za študenta tej 

vysokej školy, ktorá mu v príslušnom študijnom programe upraví aj platnosť vnútorných 

predpisov vysokej školy pre študentov spoločných študijných programov a rozhodovanie 

o ich akademických právach a povinnostiach v súlade s vnútornými predpismi akadémie a 

právnymi predpismi štátu, v ktorom sa štúdium uskutočňuje. 

 

     (7)    Študijný program bližšie určujú : 

       a)  názov študijného programu, 

       b)  študijný odbor, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, 

       c)  stupeň vysokoškolského štúdia, pre ktorý je študijný program určený, 

       d) forma štúdia, 

       e)  profil absolventa, 

       f)  charakteristika jednotiek študijného programu, 

       g)  pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov, 

       h)  štandardná dľžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch, 

      i)   požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu. 

      j)    rozdelenie štúdia na časti vyjadrené v akademických rokoch alebo v ich častiach      

            a podmienky, ktorých splnenie sa vyžaduje, aby študent mohol postúpiť do ďalšej  

            časti štúdia; podmienky sa vyjadrujú počtom kreditov získaných za absolvované         

            jednotky študijného programu,  

       k)   počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, 

       l) ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu    

            a na jeho riadne skončenie vrátene štátnych skúšok, 

       m)   osobitná charakteristika podľa § 51 ods. 7 a § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách, 
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      n) udeľovaný akademický titul, 

o) pri spoločných študijných programoch (§54a zákona o vysokých školách) 

spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na 

ktorej vysokej škole. 

 

(8)  Na fakultách akadémie sa uskutočňujú  : 

a) študijné programy bakalárskeho štúdia [podľa čl. 2 odseku (6) písm. a) študijného 

poriadku]  

 

b) študijné programy magisterského štúdia  [podľa čl. 2  odseku (6) písm. b) študijného 

poriadku]  

 c)  študijné odbory magisterského štúdia [podľa predchádzajúcich predpisov] 

d)  študijné programy doktorandského štúdia [podľa čl. 2 odseku (6) písm. d) študijného 

poriadku] 

v zmysle ministerstvom priznaných práv. Všetky študijné programy sa riadia zásadami, ktoré 

bližšie upravujú študijné poriadky jednotlivých fakúlt akadémie.   

(9)  Študijné predmety zaradené do študijných programov  sa  podľa  záväznosti  ich  

absolvovania členia  na  

a)  povinné – ich úspešné absolvovanie je podmienkou úspešného absolvovania časti  

     štúdia alebo celého študijného programu, 

b)  povinne voliteľné – podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého       

     študijného programu je úspešné absolvovanie určeného počtu týchto predmetov podľa 

     výberu študenta v štruktúre určenej študijným programom, 

c)  výberové – ostatné predmety, ktoré si študent má možnosť zapísať na doplnenie svojho 

štúdia a na získanie dostatočného počtu kreditov v príslušnej časti štúdia [§ 51 ods. 4  

písm. j) zákona o vysokých školách]. 

 

(10)  Študijné predmety zaradené do študijných programov sa podľa nadväznosti členia na  

         a)   predmety podmienené úspešným absolvovaním  iných predmetov; zápis takéhoto 

predmetu je podmienený úspešným absolvovaním iného predmetu (podmieňujúci 

predmet) alebo iných predmetov, 

         b)   predmety   bez    nadväznosti;  zápis  takéhoto  predmetu  nie   je   podmienený                    

absolvovaním iného predmetu. 

 

(11)  Záverečná (bakalárska, diplomová, dizertačná)  práca sa považuje za predmet a jej 

hodnotenie určuje vedúci práce. Ak je hodnotenie v rozsahu A až E prideľujú sa jej kredity 

a je prijatá na obhajobu. So súhlasom akadémie alebo fakulty môže byť záverečná práca 

napísaná a obhajovaná aj v inom ako štátnom jazyku. V takom prípade je jej súčasťou 

abstrakt v štátnom jazyku. 

 

(12)  Štátne skúšky  (§ 63  ods. 1 zákona o vysokých školách) sa nepovažujú za predmet. 
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(13) Základné údaje o študijnom predmete sú údaje uvedené v informačnom liste predmetu. 

Každý študijný predmet má kód a názov, študijný odbor,  garanta a vyučujúceho, obdobie 

štúdia premetu, formu výučby (prednáška, seminár, cvičenia a pod.) odporúčaný rozsah 

výučby a počet kreditov, podmieňujúce predmety, spôsob hodnotenia a skončenia štúdia 

predmetu, priebežné hodnotenie, záverečné hodnotenie, cieľ predmetu, stručnú osnovu 

predmetu, literatúry, jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje, podpis garanta a dátum poslednej 

úpravy informačného listu študijného predmetu. 

 

(14) Doktorandské štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením 

školiteľa. Študijný plán je zostavený tak, aby jeho absolvovaním doktorand splnil podmienky 

na riadne skončenie štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia zodpovedajúcej študijnému 

programu. 

 

(15) Doktorandské štúdium sa končí obhajobou dizertačnej práce. Doktorandské štúdium 

v danom študijnom odbore sleduje a hodnotí odborová komisia zriadená podľa vnútorného 

predpisu fakulty akadémie, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program. 

 

(16) Organizáciu doktorandského študijného programu uskutočňuje fakulta akadémie 

v súlade so Študijným poriadkom Akadémie umení v Banskej Bystrici podľa priznaného 

práva a v súlade s vnútornými predpismi fakulty akadémie. 

 

Čl. 3 

 Prijímacie konanie  

(1) Prijímacie konanie je proces  umožňujúci  uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených  

podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu na 

akadémii. 

 

(2) Na štúdium na fakultách sú prijímaní uchádzači s úplným stredným vzdelaním alebo 

s úplným stredným odborným vzdelaním. Pre uchádzačov o štúdium podľa študijných 

programov  na fakultách akadémie, ktorí dosiahli požadované vzdelanie na školách 

v zahraničí, je podmienkou pre prijatie na štúdium uznanie úspešnej záverečnej skúšky na 

zodpovedajúcej škole v zahraničí, pokiaľ medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská 

republika viazaná, neustanoví inak. Na občanov členských štátov definovaných v §2 ods. 2 

písm. b) zákona o vysokých školách sa tento poriadok vzťahuje rovnako ako na občanov 

Slovenskej republiky. Pri prijímaní cudzincov, ktorí sú občanmi tretieho štátu, na štúdium 

podľa študijných programov uskutočňovaných na fakultách akadémie alebo na úrovni 

akadémie  v slovenskom jazyku v rámci medzištátnych zmlúv, ktorými je Slovenská 

republika viazaná, sa použijú primerane ustanovenia tohto poriadku. Pri prijímaní cudzincov, 

ktorí sú občanmi tretieho štátu – študujúcich za úhradu podľa študijných programov 

uskutočňovaných na fakultách akadémie alebo na úrovni akadémie v slovenskom alebo 

v cudzom jazyku, sa použijú primerane ustanovenia tohto poriadku.  

 

(3) Prihlášky na štúdium na nasledujúci akademický rok sa  podávajú do 30.11. kalendárneho 

roku na fakultu akadémie, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program. Neúplne  vyplnené 

prihlášky na štúdium nebudú zaradené do prijímacieho konania. Podmienkou prijatia  
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uchádzača na štúdium je podanie písomnej prihlášky na štúdium predpísaným spôsobom  

podľa § 58 ods. 3, ods. 4, ods. 5   zákona o vysokých školách so všetkými náležitosťami  a  

v určenom termíne. Súčasťou prihlášky musí byť aj doklad o zaplatení poplatku za materiálne 

zabezpečenie prijímacieho konania  podľa s § 92 ods. 7 zákona o vysokých školách a čl. 21 

Štatútu akadémie. 

 

(4) Zásady a postup pri prijímacom konaní ako aj ďalšie podmienky prijatia na štúdium podľa 

§ 57 zákona o vysokých školách dekan fakulty určí a zabezpečí ich zverejnenie 

prostredníctvom webových stránok fakúlt akadémie a portálu VS najneskôr do  20. septembra 

v akademickom roku , ktorý predchádza akademickému roku, v ktorom sa má štúdium začať, 

ak ide o bakalársky študijný program alebo študijný program podľa §53 ods.3 zákona 

o vysokých školách, a pri ostatných študijných programoch najneskôr dva mesiace pred 

posledným dňom určeným na podanie prihlášok, lehotu na podanie prihlášok na štúdium, 

podmienky prijatia a spôsob overovania ich splnenia, a ak je súčasťou overovania schopností 

na štúdium prijímacia skúška, aj formu a rámcový obsah skúšky a spôsob vyhodnocovania jej 

výsledkov, informáciu o počte uchádzačov, ktorých plánuje prijať na štúdium príslušného 

študijného programu.  Dekan fakulty určí a zabezpečí ich zverejnenie v termíne do 31. 

októbra príslušného kalendárneho roka, ktoré študijné programy v externej forme bude 

zabezpečovať bezplatne a predpokladaný počet študentov, ktorí sa zapíšu na štúdium od 

príslušného akademického roka za podmienok určených § 55 ods.7 zákona o vysokých 

školách.  

 

(5) Rozhodnutie  o výsledku  prijímacieho  konania  sa  zverejní  na úradnej výveske  fakulty 

a dekan fakulty zašle uchádzačovi písomné rozhodnutie najneskôr do 30 dní od overenia 

splnenia podmienok prijatia na štúdium. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania musí 

obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie 

rozhodnutia. Rozhodnutie sa musí doručiť uchádzačovi do vlastných rúk. Ak miesto pobytu 

uchádzača nie je známe, rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa zverejňuje len na 

úradnej výveske fakulty počas 15 dní. 

 

(6) Uchádzač, ktorému bolo doručené rozhodnutie   o  neprijatí   na  štúdium, môže   podať    

žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania dekanovi fakulty 

v lehote do ôsmich  dní odo dňa jeho doručenia podľa § 58 ods. 8  zákona o vysokých 

školách. 

 
 

(7) Ak sa uchádzač nemôže z  vážnych  dôvodov, najmä  zo  zdravotných  dôvodov, zúčastniť  

prijímacieho konania, určí mu dekan fakulty  na jeho písomnú žiadosť, po dohode s vedúcim 

katedry, náhradný termín prijímacieho konania. Túto žiadosť podá uchádzač spolu aj 

s dokladom o dôvode neúčasti najneskôr do piatich dní odo dňa, v ktorom sa mal uchádzač  

zúčastniť príjímacieho konania.  

 

(8) Za  prípravu,  organizáciu,  priebeh a ukončenie  prijímacieho  konania   zodpovedá  dekan  

fakulty. Zoznamy prijatých a neprijatých uchádzačov o štúdium podľa bakalárskych 

a magisterských študijných programov    budú vyvesené na úradných výveskách fakúlt 

akadémie   do 5 dní po tom, ako dekan fakulty (alebo rektor)    rozhodne o prijatí alebo 

neprijatí uchádzačov o štúdium. Zoznamy prijatých a neprijatých  uchádzačov nesmú  



VNÚTORNÝ  PREDPIS   AKADÉMIE  UMENÍ  V  BANSKEJ  BYSTRICI  
                                  podľa § 15 ods. 1  písm. b) zákona č. 131/2002 o vysokých školách           Strana č. 7 

 

obsahovať ich meno a priezvisko, ale tieto zoznamy musia byť zakódované prostredníctvom 

vhodne zvoleného číselného kódu. 

 

 (9) Uchádzač o štúdium má právo na základe písomnej žiadosti adresovanej dekanovi fakulty 

nahliadnúť  do dokumentácie svojho prijímacieho konania  a do všetkých materiálov, ktoré sa 

týkajú jeho osoby, a ktoré môžu mať význam pre rozhodnutie o jeho prijatí alebo neprijatí na 

štúdium, a to najmä do opravených a ohodnotených písomných prác a  umeleckých výkonov  

a do protokolu o prijímacej skúške. Z tohto dôvodu môže do materiálu nahliadnúť, urobiť si  

z neho poznámky v určených priestoroch fakulty akadémie, za prítomnosti povereného 

zamestnanca fakulty, spravidla jedného člena prijímacej komisie. Nesmie si  však  zhotoviť  

fotokópie týchto materiálov. 

 

(10) Akadémia môže prijať na časť štúdia (obvykle v dĺžke jedného semestra) aj študenta inej 

vysokej školy vrátane zahraničnej vysokej školy a vysokej školy z tretieho štátu bez 

prijímacieho konania v súlade s podmienkami výmenného programu alebo na základe zmluvy 

medzi prijímajúcou a vysielajúcou vysokou školou, ktorý svojím štúdiom bude pokračovať 

v štúdiu začatom na inej vysokej škole a po skončení študijného pobytu sa vráti  a skončí 

štúdium na vysielajúcej vysokej škole. Študent, ktorý je občanom tretieho štátu, je povinný 

k prihláške doložiť doklady preukazujúce priebeh jeho štúdia na vysielajúcej vysokej škole. 

 

(11) Študent prijatý na štúdium podľa čl. 3 ods. 10 študijného poriadku má práva a povinnosti 

študenta akadémie so zohľadnením  podmienok výmenného programu alebo zmluvy medzi 

prijímajúcou a vysielajúcou vysokou školou.  

 

(12) Akadémia vydá študentovi potvrdenie, že je študentom akadémie, a uvedie obdobie, 

počas ktorého má trvať jeho štúdiu.  

 

(13)  Akadémia môže prijať podľa čl. 3 ods. 10 študijného poriadku len študenta inej vysokej 

školy, ktorý svojím štúdiom na akadémii bude pokračovať v štúdiu začatom na inej vysokej 

škole a po skončení študijného pobytu na akadémii sa vráti a skončí štúdium na vysielajúcej 

vysokej škole. Študent, ktorý je občanom tretieho štátu, je povinný k prihláške doložiť 

doklady preukazujúce priebeh jeho štúdia na vysielajúcej vysokej škole. 

 

(14) Študent prijatý na štúdium podľa čl. 3 ods. 10 študijného poriadku sa nezohľadňuje 

v počte študentov podľa §55 ods.7 a §89 ods.4 zákona o vysokých školách. 

 

(15) Na študentov, ktorí počas štúdia absolvujú na akadémii len niektoré predmety študijného 

programu v príslušnej časti akademického roka a ostatné predmety študijného programu 

v príslušnom akademickom roku absolvujú na vysokej škole, na ktorú boli prijatí, sa čl. 3  

ods. 10 až 14 študijného poriadku nevzťahujú.  

 

Čl. 4 

Akademický rok a jeho organizácia 

(1) Akademický rok sa začína 1. septembra bežného roka a končí sa 31. augusta 

nasledujúceho roka. Štúdium v jednom akademickom  roku  sa člení na zimný a letný 

semester.  
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(2) Semester sa člení na vzdelávaciu časť a na časť hodnotenia študijných výsledkov za dané 

obdobie štúdia. V každom semestri štúdia je najmenej 13 výučbových týždňov. V poslednom 

semestri  posledného akademického roka  vysokoškolského štúdia môže dekan fakulty 

upraviť harmonogram výučby iným spôsobom. Podrobné členenie organizácie akademického 

roka si upravujú fakulty akadémie vnútorným predpisom fakulty (Študijným poriadkom 

fakulty).   

 

Čl. 5 

Zápis na štúdium  

(1) Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium podľa § 58 ods. 7 zákona o vysokých 

školách vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium. Termín, miesto   a   spôsob   zápisu  

prijatému  uchádzačovi  určí  fakulta  v  súlade s  organizáciou  štúdia  na   fakulte   akadémie   

upravenej  vnútorným  predpisom  fakulty  (Študijným poriadkom fakulty).         

(2) Právo uchádzača na zápis na štúdium podľa čl. 5 ods. 1 študijného poriadku zaniká, ak na 

otázku fakulty akadémie, či sa zapíše na štúdium (§ 58 ods. 9 zákona o vysokých školách), 

odpovie písomnou formou záporne, alebo do termínu  určeného fakultou neodpovie 

(najneskôr do začiatku akademického roka). 

 

 (3) Pri zápise si  študent sám určuje, akú  časť povinností predpísaných študijným 

programom chce  absolvovať  v nasledujúcom období štúdia, na ktoré sa zápis vzťahuje. 

 

Čl. 6 

Formy  štúdia 

(1) Študijný program sa uskutočňuje v dennej forme štúdia alebo v externej forme štúdia.  

(2)  Dennú formu štúdia charakterizuje denná účasť študenta na vzdelávacích činnostiach. Pri 

študijných programoch prvého a druhého stupňa a študijných programoch podľa § 53 ods. 3 

zákona o vysokých školách, vyžaduje sa vyučovanie s priamym kontaktom vysokoškolského 

učiteľa a študenta v rozsahu najmenej 18 hodín týždenne počas výučbových týždňov 

semestra¡; uvedené sa nevzťahuje na čas stáže súvisiacej so štúdiom alebo mobility 

(3) Externú formu štúdia charakterizuje prevažne samostatné štúdium a konzultácie. 

 

(4) Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia je založená na kreditovom 

systéme, ktorý umožňuje prostredníctvom kreditov hodnotiť študentovu záťaž spojenú 

s absolvovaním jednotiek študijného programu – študijných predmetov (ďalej „predmety“), 

napomáha otvorenosti akadémie zvnútra, podporuje mobilitu študentov a poskytuje študentovi 

možnosť podieľať sa na zostavení svojho študijného plánu. 
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Čl. 7 

Kredity, ich zhromažďovanie  a prenos 

(1) Kreditový systém štúdia využíva zhromažďovanie a prenos kreditov. Každý predmet, 

ktorého absolvovanie sa hodnotí, má v študijných programoch  priradený počet kreditov, 

ktoré študent získa po jeho úspešnom absolvovaní. Počet kreditov priradených k predmetu  

zodpovedá počtu kreditov priradenému k jednotkám študijných programov (§ 62 ods. 2  

zákona o vysokých školách) tvoriacim študijný predmet a vyjadruje pomernú časť práce 

študenta potrebnú na jeho úspešné zvládnutie. 

(2)     Kredity sú číselné hodnoty priradené k jednotkám študijných programov, vyjadrujúce 

množstvo práce potrebnej na ich absolvovanie. Štandardná záťaž študenta za celý akademický 

rok je vyjadrená počtom 60 kreditov, za jeden semester 30 kreditov. 

(3)  Študent získava kredity po úspešnom absolvovaní predmetu. Za daný predmet je možné 

v priebehu štúdia získať kredity iba raz. 

 (4) Celkový počet kreditov, ktorý je potrebný na riadne skončenie štúdia v jeho jednotlivých 

stupňoch 

       a)  úspešné absolvovanie bakalárskeho  štúdia predpokladá získanie minimálne  180   

            kreditov (trojročné štúdium), alebo 240 kreditov (štvorročné štúdium), 

       b) úspešné absolvovanie magisterského štúdia predpokladá získanie minimálne 120  kreditov.                                                 

(5) Zhromažďovaním  kreditov sa rozumie sčítavanie kreditov získaných za úspešné 

absolvovanie predmetov v čase, v ktorom bol študent zapísaný na štúdium jedného študijného 

programu. Sčítavajú sa kredity získané         

 

      a)   v rámci štúdia študijného programu v prípade jeho riadneho skončenia,     

      b)   v rámci časti štúdia na inej fakulte akadémie, 

      c)   v rámci časti štúdia na inej vysokej škole v Slovenskej republike alebo na vysokej škole  

v zahraničí formálne zabezpečovaného náležitosťami prenosu kreditov podľa čl. 10 

študijného poriadku.  
 

 

Čl. 8 

Zápis a absolvovanie predmetov 

(1)  Študent si musí zapísať na každý semester predmety v takej kreditovej hodnote a v takej 

skladbe (povinné, povinne voliteľné a výberové), aby pri priebežnej kontrole študijných 

výsledkov mohol splniť podmienky na pokračovanie v štúdiu alebo skončenie štúdia. 

V každom roku štúdia okrem posledného je povinný zapísať si  a úspešne absolvoval 

predmety. 

 

(2)  Študent si zapisuje predmety tak, aby mu počet  kreditov, ktoré môže získať ich úspešným 

absolvovaním, stačil v danom období na splnenie podmienky na pokračovanie v štúdiu. 
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 (3)    Študent si môže počas štúdia opakovane zapísať  povinný predmet, ktorý neabsolvoval 

úspešne.  Po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie povinného predmetu je študent 

vylúčený zo štúdia, podľa § 66 ods. 1 písm. c) zákona o vysokých školách. 

(4)  Študent si môže počas štúdia opakovane zapísať povinne voliteľný predmet, ktorý 

neabsolvoval úspešne, alebo si môže zapísať namiesto neho iný povinne voliteľný predmet 

z ponuky povinne voliteľných predmetov z daného študijného programu. Po druhom 

neúspešnom pokuse o absolvovanie vybraného povinne voliteľného predmetu je študent 

vylúčený zo štúdia, podľa § 66 ods. 1 písm. c) zákona o vysokých školách. 

 

(5)  Študent si môže  počas štúdia opakovane zapísať výberový predmet, ktorý neabsolvoval 

úspešne, alebo si môže namiesto neho zapísať iný výberový predmet, alebo pri dostatočnom 

počte kreditov nemusí si zapísať žiadny výberový predmet.  

 

(6) Pre každý študijný program si fakulta akadémie určí odporúčaný študijný plán, ktorý je 

zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky dĺžky štúdia zodpovedajúcej 

študijnému programu. 

(7) Súčasťou zápisu je validácia preukazu študenta AU. 

Čl. 9 

Hodnotenie študijných výsledkov 

(1)   Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje najmä 

 

       a)  priebežnou kontrolou študijných výsledkov počas výučbovej časti daného obdobia štúdia, 

       b)  skúškou za dané obdobie štúdia. 

 

(2)  Absolvovanie predmetu sa hodnotí známkou. Známka vyjadruje kvalitu osvojenia si 

vedomostí alebo zručností v súlade s cieľom predmetu uvedeným v informačnom liste 

predmetu (čl. 2 ods. 13 študijného poriadku). 

(3)  Hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice, ktorú tvorí šesť 

klasifikačných stupňov : 

         a)      A - výborne (vynikajúce výsledky) = 1  

         b)      B - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5  

c)      C - dobre (priemerné výsledky) = 2  

d)       D - uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5  

e)       E - dostatočne (výsledky spĺňajú iba minimálne kritériá) = 3  

f)       FX - nedostatočne (výsledky nespĺňajú ani minimálne kritériá) = 4  

 

(4)  Študent získa kredity za predmet, ak jeho výsledky boli ohodnotené niektorým 

z klasifikačných stupňov od A po E. 
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 (5)  Pri vybraných predmetoch môže fakulta akadémie rozhodnúť, že sa nebudú hodnotiť 

známkou a určiť iné kritériá na ich úspešné absolvovanie ako podmienky na získanie 

kreditov. 

(6)   Na hodnotenie celkových študijných výsledkov študenta vo vymedzenom období sa 

používa  vážený študijný priemer, ktorý sa vypočíta tak, že v hodnotenom období sa zrátajú 

súčiny počtu kreditov a číselného hodnotenia podľa čl. 9 ods. 3 študijného poriadku pre 

všetky predmety zapísané študentom a výsledok sa vydelí celkovým počtom kreditov 

získaných študentom za dané obdobie. Za predmety, ktoré si študent zapísal a neabsolvoval, 

sa do váženého študijného priemeru započíta známka 4. Predmety, ktoré nie sú hodnotené 

známkou (čl. 9 ods. 5 študijného poriadku), sa do výpočtu váženého študijného priemeru 

nezahŕňajú. 

Čl. 10 

Formálne náležitosti prenosu kreditov 

 

(1)   Absolvovanie   časti  štúdia  na  inej  vysokej  škole   je  podľa   § 7  vyhlášky  

Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia 

(ďalej len „vyhláška“)  formálne podmienené 

 

        a)   prihláškou na výmenné štúdium,  

        b)   zmluvou o štúdiu,  

        c)   výpisom výsledkov štúdia. 

 

(2)  Zmluva o štúdiu sa uzatvára medzi študentom, vysielajúcou vysokou školou 

a prijímajúcou vysokou školou pred nastúpením študenta na prijímajúcu vysokú školu. 

 

(3)   Predmety absolvované na prijímajúcej vysokej škole uznáva vysielajúca vysoká škola 

študentovi na základe výpisu výsledkov štúdia, ktorý vyhotoví študentovi prijímajúca vysoká 

škola na záver jeho štúdia. Výpis výsledkov štúdia sa stáva súčasťou osobnej študijnej 

dokumentácie študenta vedenej fakultou. 

 

 

Čl. 11 

Štátne skúšky 

 

(1)  Každý študijný program musí ako jednu z podmienok na jeho úspešné absolvovanie 

obsahovať vykonanie štátnych skúšok, ktoré tvorí predvedenie umeleckého výkonu alebo 

diela a obhajoba záverečnej práce podľa § 51 ods. 3 zákona o vysokých školách. 

 

(2)  Štátne skúšky sa vykonajú pred skúšobnou komisiou. Priebeh štátnych skúšok 

a vyhlásenie ich  výsledkov sú verejné. Rozhodovanie skúšobnej komisie o výsledkoch 

štátnych skúšok sa uskutoční na neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie. 

 

(3)     Právo skúšať na štátnych skúškach  majú iba vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo 

funkciách profesorov a docentov a ďalší odborníci schválení príslušnou umeleckou vedeckou 

radou fakulty akadémie [podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona o vysokých školách];  
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ak ide o bakalárske študijné programy aj vysokoškolskí učitelia vo funkcii odborného 

asistenta (§ 75 ods. 8 zákona o vysokých školách) s vysokoškolským vzdelaním tretieho 

stupňa.  

 

(4)      Zloženie skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok určuje z osôb oprávnených 

skúšať  podľa čl. 11 ods. 3 študijného poriadku pre príslušné študijné programy  

uskutočňované na fakultách akadémie dekan príslušnej fakulty. Do skúšobných komisií na 

vykonávanie štátnych skúšok sú spravidla zaraďovaní aj významní odborníci v danom 

študijnom odbore z iných vysokých škôl, z právnických osôb pôsobiacich v oblastiach, 

v ktorých akadémia uskutočňuje vzdelávaciu, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. 

Najmenej dvaja členovia skúšobnej komisie pre štátne skúšky sú vysokoškolskí učitelia 

pôsobiaci vo funkciách profesorov alebo docentov;  ak ide o  bakalárske študijné programy, 

najmenej jeden vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii profesora alebo vo funkcii docenta. 

 

(5)  Skúšobná komisia na vykonávanie štátnych skúšok má najmenej štyroch členov. 

Komisia je uznášania schopná, ak je prítomný jej predseda a aspoň dvaja ďalší členovia. 

 

(6) Jednotlivé predmety štátnej skúšky sa hodnotia klasifikačnými stupňami A až FX; 

celkové hodnotenie štátnej skúšky je „prospel s vyznamenaním“, „ prospel“  a „neprospel“. 

 

(7) Stupňom „prospel s vyznamenaním“ je hodnotená štátna skúška vtedy, ak jeho vážený 

študijný priemer za celé štúdium nie je vyšší ako 1,5 a z obhajoby záverečnej – bakalárskej, 

resp. diplomovej práce a zo štátnych skúšok bol hodnotený stupňom A (1) s možnosťou 

výnimky jednej klasifikácie stupňom B (1,5).  Ak študent nespĺňa tieto podmienky a súčasne 

ani z jedného predmetu nebol hodnotený známkou nedostatočne (FX), je hodnotený stupňom 

„ prospel“ . Ak niektorý predmet štátnej skúšky bol hodnotený stupňom nedostatočne (FX), 

celkové hodnotenie štátnej skúšky je „neprospel“.  

 

(8) Ak sa študent nezúčastnil na štátnej skúške, alebo ak na nej nevyhovel, môže ju 

vykonať v najbližšom náhradnom termíne. Študent opakuje len tú časť štátnej skúšky, z ktorej 

bol hodnotený klasifikačným stupňom „nedostatočne“ (FX). Opakovať štátnu skúšku je 

možné najviac dvakrát a to do termínu, ktorý vyplýva z čl. 14 ods. 1 písm. b) študijného 

poriadku. 

 

Čl. 12 

Prerušenie štúdia 

 

(1)   Štúdium študijného programu možno na žiadosť študenta prerušiť za ucelenú časť štúdia 

– semester, rok (podľa § 64 zákona o vysokých školách). 

 

(2)   Študent môže požiadať o prerušenie štúdia  

        

       a)  najviac na dva roky  zo zdravotných dôvodov alebo aj iných vážnych osobných              

            dôvodov  po predložení právoplatných dokladov,       

       b)  najviac na jeden rok bez udania dôvodu. 

       c)  ak ide o prerušenie štúdia z dôvodu rodičovskej dovolenky, je maximálna dĺžka 

            prerušenia 3 roky (zákon č.311/2001 Z z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov), 

          inak celková dĺžka prerušenia počas celého štúdia nesmie presiahnuť dva roky. 
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(3) Čas prerušenia štúdia sa nezapočítava do celkovej dĺžky štúdia študenta. Ustanovenia  

§ 92 ods. 6 a § 113a ods. 10 zákona o vysokých školách týmto nie sú dotknuté.  

 

(4) Žiadosť o prerušenie štúdia na príslušný akademický rok môže študent podať pred 

jeho začiatkom, ak má uzavretý predchádzajúci ročník, alebo na začiatku letného semestra, ak 

má  uzavretý  zimný  semester  príslušného  akademického  roka.   Z  výnimočných   dôvodov   

(najmä zdravotných dôvodov) môže študent požiadať o prerušenie štúdia aj vtedy, ak nemá 

uzavretý predchádzajúci ročník alebo zimný semester. 

 

(5)   Počas prerušenia štúdia sa študentovi neposkytuje ubytovanie v študentskom domove, 

nevypláca sa mu štipendium a nemá nárok na žiadne ďalšie sociálne výhody študenta. Počas 

prerušenia nemôže študent absolvovať skúšky z predmetov a nemôžu sa mu priznávať 

kredity. 

 

(6)  Ak pominú dôvody prerušenia štúdia skôr, môže študent požiadať o ukončenie prerušenia 

aj pred uplynutím času prerušenia. 

 

(7)  Po uplynutí času prerušenia štúdia je študent povinný zapísať sa na štúdium. Ak sa 

študent nedostaví na opätovný zápis po prerušení, príslušná fakulta akadémia písomne vyzve 

študenta na dostavenie sa k zápisu v lehote desiatich pracovných dní od doručenia tejto výzvy. 

Ak sa študent po doručení výzvy v určenej lehote k zápisu nedostaví a ani nepožiada 

o predĺženie tejto lehoty pre zdravotné dôvody, ktoré mu bránia dostaviť sa na opätovný zápis 

po prerušení, považuje sa za  deň, ktorým zanechal štúdium.  

 

(8)  Prerušenie štúdia pri študijnom programe uskutočňovanom na fakulte povoľuje dekan 

príslušnej fakulty. 

 

 

Čl. 13 

Riadne skončenie štúdia 

 

(1) Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu. 

Dňom skončenia štúdia je deň, keď je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne 

skončenie štúdia daného študijného programu.  

 

(2) Štúdium podľa študijného programu nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku [§ 51 ods. 4 

písm. h) zákona o vysokých školách]  o viac ako dva roky. 

 

(3)   Dokladom o riadnom skončení štúdia akreditovaného študijného programu a o získaní 

príslušného akademického titulu je vysokoškolský diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenia 

o štátnych skúškach. 

 

Čl. 14 

Iné skončenie štúdia 

 

(1)  Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí 
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 a)    zanechaním štúdia, 

 b)    neskončením štúdia v termíne určenom podľa § 65 ods. 2 zákona o vysokých školách, 

 c)    vylúčením zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného     

        programu a zo študijného poriadku akadémie 

       d)    vylúčením zo štúdia podľa § 72 ods. 2 písm. c) zákona o vysokých školách,  

e)  zrušením študijného programu podľa § 87 ods. 2 zákona o vysokých školách, ak      

       študent neprijme ponuku akadémie pokračovať v štúdiu iného študijného programu, 

f) ak sa študent po písomnej výzve v lehote do desiatich pracovných dní od doručenia 

tejto výzvy nedostaví na zápis do nasledujúceho obdobia štúdia alebo sa nedostaví po 

prerušení na opätovný zápis, 

g) smrťou študenta. 

 

(2)   Dňom skončenia štúdia je  

 

a)  podľa čl. 14 ods. 1 písm. a) študijného poriadku deň, keď bolo akadémii doručené 

písomné vyhlásenie študenta   o zanechaní  štúdia, 

b) podľa čl. 14 ods. 1 písm. b) študijného poriadku koniec akademického roka, v ktorom 

mal študent skončiť vysokoškolské  štúdium, 

c)  podľa čl. 14 ods. 1 písm. c) a d) študijného poriadku deň, keď rozhodnutie o vylúčení zo 

štúdia nadobudlo právoplatnosť, 

d) podľa čl. 14 ods. 1 písm. e) študijného poriadku deň, ku ktorému akadémia oznámila 

zrušenie študijného programu 

e)   podľa čl. 14 ods. 1 písm. f) študijného poriadku deň, do ktorého sa mal študent zapísať 

do ďalšieho obdobia štúdia alebo v ktorom sa mal opätovne zapísať po prerušení. 

 

 

Čl. 15 

Doklady o štúdiu 

 

(1)   Doklady o štúdiu sú : 

 

a)  preukaz študenta, 

b)  výkaz o štúdiu (index), 

c)  výpis výsledkov štúdia. 

 

(2)  Preukaz študenta  je  doklad,  ktorý potvrdzuje jeho právne postavenie, ktoré ho 

oprávňuje využívať práva a výhody študenta vyplývajúce zo zákonov, z vnútorných predpisov 

akadémie a z dohôd s inými právnickými osobami. Tento doklad slúži aj na preukázanie 

údajov v ňom zapísaných. Preukaz študenta sa študentovi vydá po zápise do registra 

študentov. Vydáva ho akadémia. Okrem iných údajov  je v ňom vyznačené obdobie, počas 

ktorého študent splnil podmienky na pokračovanie v štúdiu podľa § 51 ods. 4 písm. i) zákona 

o vysokých školách.  

 

(3)   Výkaz o štúdiu (index) je doklad, do ktorého sa zapisujú najmä jednotky študijného 

programu (§ 51 ods. 2 zákona o vysokých školách) a výsledky kontroly študijnej úspešnosti 

alebo študijného výkonu. Vydáva ho príslušná fakulta akadémie. 
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 (4)  Výpis výsledkov štúdia obsahuje údaje o študijných povinnostiach, ktoré študent v rámci 

štúdia študijného programu splnil. 

 

 (5)  Výpis výsledkov štúdia vydáva fakulta na základe osobitnej žiadosti aj v  anglickom 

jazyku 

a) osobe, ktorá skončila štúdium študijného programu podľa § 66 ods. 1 zákona       

o vysokých školách, 

 b)  študentovi na základe jeho žiadosti, 

 c)  absolventovi štúdia študijného programu na základe jeho žiadosti. 

 

 

Čl.  16 

Doklady o absolvovaní štúdia 

 

(1)   Doklady o absolvovaní štúdia študijného programu v študijnom odbore sú : 

 

a)  vysokoškolský diplom, 

b)  vysvedčenie o štátnej skúške, 

c)  dodatok k diplomu. 

 

(2)   Vysokoškolský   diplom je doklad o absolvovaní štúdia akreditovaného študijného 

programu v príslušnom    študijnom  odbore  a  o  udelení  akademického  titulu. Vydáva  ho  

akadémia.  Na vysokoškolskom diplome sa uvádza meno a priezvisko absolventa, matričné 

číslo diplomu, názov vysokej školy,  názov  študijného  odboru,  názov  študijného programu,  

podľa ktorého sa štúdium uskutočňovalo, názov fakulty a akademický titul, podpis rektora 

a dekana, dátum skončenia štúdia podľa § 65 ods. 1 zákona o vysokých školách, odtlačok 

pečiatky akadémie.  Vysokoškolský diplom sa odovzdáva spravidla pri  akademickom obrade. 

 

(3)   Vysvedčenie  o štátnej  skúške  je  doklad  o  vykonanej  štátnej  skúške, jej súčastiach 

a o jej výsledku.   

 

(4)  Dodatok k diplomu je doklad, ktorý obsahuje podrobnosti o absolvovanom študijnom    

programe. Súčasťou  dodatku  k diplomu  je   informácia  o  systéme  vysokého školstva 

v Slovenskej republike, ktorú vypracúva a zverejňuje ministerstvo. Dodatok k diplomu 

vydáva akadémia a absolvent dostane dodatok k diplomu súčasne  s diplomom.  Vzor  

dodatku  k  diplomu je uvedený v prílohe č. 5  vyhlášky  . 

 

(5)    Na  základe osobitnej  žiadosti  vydá  akadémia   absolventovi  doklady  o  štúdiu  podľa  

čl. 16 ods. 1 študijného poriadku aj v anglickom jazyku. 

 

(6) Doklady o absolvovaní štúdia sú verejné listiny. 

 

(7) Na diplom absolventov spoločných študijných programov (§ 54a ods. 1 zákona 

o vysokých školách) sa ustanovenia čl. 16 ods. 2 študijného poriadku vzťahujú primerane. 

Absolventom spoločných študijných programov vysoká škola nemusí vydať doklady o 

absolvovaní štúdia, ak na základe dohody spolupracujúcich vysokých škôl vydá tieto alebo 

obdobné doklady spolupracujúca vysoká škola (§ 54a ods. 1 zákona o vysokých školách). 
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Časť III. 

SYSTÉM   VYSOKOŠKOLSKÉHO  ŠTÚDIA  ŠTUDENTOV 

 PRIJATÝCH  NA  AKADÉMIU  

PODĽA  DOTERAJŠÍCH  PREDPISOV 

 

 

Čl.  17 

                                         Organizácia vysokoškolského štúdia 

 

Organizáciu vysokoškolského štúdia študentov prijatých podľa zákona č. 172/1990 Zb. 

o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 41/1994 Z. z., 

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z., zákona č. 284/1997 Z. z. 

a zákona č. 317/1999 Z. z. fakulty akadémie podrobnejšie  upravia vo vnútornom predpise 

fakulty (Študijný poriadok fakulty) vydanom podľa § 33 ods. 3 písm. a) zákona o vysokých 

školách.       

 

 

 

 

Časť IV. 

                            SPOLOČNÉ  A  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

                                                                     Čl. 18 

                                                          Záverečné ustanovenia 

(1) Fakulta akadémie môže vydať  podľa § 33 ods. 3 zákona o vysokých školách študijný 

poriadok fakulty, ak rozhodne, že potrebuje na vlastné podmienky podrobnejšie doplniť tento 

Študijný poriadok akadémie. 

 

 (2) V prechodnom období počas  transformácie študijných odborov sa postupuje podľa 

ustanovení zákona o vysokých školách, Študijného poriadku akadémie a  študijných 

poriadkov fakúlt akadémie. 

 

(3)  Študijný   poriadok   akadémie podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona o vysokých školách  

schválil   Akademický senát   Akadémie umení v Banskej Bystrici  31. marca 2008. 

 

(4)  Študijný poriadok Akadémie umení v Banskej Bystrici sa môže zmeniť, alebo doplniť po 

predchádzajúcom súhlase Akademického senátu Akadémie umení v Banskej Bystrici. Všetky 

zmeny a doplnky musia byť predložené na registráciu ministerstvu . 

 

(5)  Platnosť a účinnosť Študijného poriadku akadémie, ktorý bol schválený dňa 17.09.2002 

a zaregistrovaný na ministerstve dňa 29.11.2002 v znení neskorších doplnkov, končí dňom 

nadobudnutia účinnosti  tohto študijného poriadku. 
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 (6) Tento Študijný poriadok nadobúda platnosť odo dňa registrácie a účinnosť odo dňa 

doručenia rozhodnutia akadémii o jeho zaregistrovaní ministerstvom. 

 

 

 

 

 

...........................................................                     …….....……………………………………                                                                                  

     doc. Mgr. art. Matúš OĽHA                              Mgr. art.  Juraj SARVAŠ, hosťujúci docent 

                   rektor                                                                           predseda 

Akadémie umení v Banskej Bystrici                                 Akademického senátu       
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