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Vnútorný predpis vydaný v súlade s § 15 ods. 1 písm. i) zákona o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

Článok 1 

Pôsobnosť a poslanie Umeleckej a vedeckej rady Akadémie umení v Banskej 

Bystrici 
 

Pôsobnosť a poslanie Umeleckej a vedeckej rady (ďalej len „UaVR“) Akadémie umení v 

Banskej Bystrici (ďalej len „AU BB“) upravujú  § 11 a § 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon“). UaVR je nezávislý expertný a konzultačný orgán rektora AU BB. 

 

Článok 2 

Postavenie a zloženie Umeleckej a vedeckej rady 

 
1.  Umelecká a vedecká rada je orgánom akademickej samosprávy Akadémie umení v Banskej 

Bystrici. 

2. Podrobnosti o zložení a pôsobnosti Umeleckej a vedeckej rady sú upravené v § 11 a 12 

zákona o vysokých školách, Štatúte AU BB a v ďalších vnútorných predpisoch AU BB. 

3. Členov UaVR vymenúva a odvoláva rektor po schválení Akademickým senátom AU BB. 

Funkčné obdobie členov UaVR je štvorročné a začína plynúť dňom vymenovania rektorom 

AU BB. Členstvo v UaVR je nezastupiteľné. 

4.   Členmi UaVR z titulu funkcie sú: 

 a) rektor AU BB, ktorý je súčasne predsedom UaVR (ďalej len  „predseda“), 

 b) prorektori AU BB, 

 c) dekani fakúlt AU BB. 

5.   Predseda určí z členov UaVR podpredsedu, ktorý ho zastupuje v rozsahu ním určenom. 

6. Ďalší členovia UaVR sú vymenovaní z radov vysokoškolských učiteľov, umeleckých  

a vedeckých zamestnancov AU BB a ďalších významných odborníkov z oblastí, v ktorých AU 

BB uskutočňuje vzdelávaciu, umeleckú, výskumnú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Počet ďalších 

významných odborníkov, ktorí nie sú členmi akademickej obce AU BB nesmie byť menší ako 

jedna štvrtina a nesmie presiahnuť jednu tretinu z celkového počtu členov UaVR. 

7. Členmi vedeckej rady verejnej vysokej školy, ktorí sú členmi akademickej obce tejto 

verejnej vysokej školy, môžu byť len osoby, ktoré pôsobia na funkčnom mieste profesora 

alebo na funkčnom mieste docenta alebo  výskumní  pracovníci  s vedeckým  kvalifikačným  

stupňom  IIa  alebo s vedeckým kvalifikačným stupňom I alebo umeleckí pracovníci. /nové 

novela VsšZ § 11, bod 2/ 
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Článok 3 

Pôsobnosť Umeleckej a vedeckej rady 

 
Umelecká a vedecká rada: 
a) vyjadruje sa na návrh rektora k dlhodobému zámeru verejnej vysokej školy, 

b) hodnotí pravidelne, najmenej však raz ročne, úroveň verejnej vysokej školy vo vzdelávacej 

činnosti a v oblasti vedy, techniky alebo umenia, 

c) schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre študijné 

programy uskutočňované na vysokej škole a školiteľov na doktorandské štúdium 

uskutočňované na vysokej škole, 

d) schvaľuje kritériá na získanie titulu docent a kritériá na získanie titulu profesor, 

e) prerokúva návrhy na udelenie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko- 

pedagogického titulu „docent“ a rozhoduje o ich výsledku v odbore habilitačného konania a 

inauguračného konania, pri ktorom vysoká škola v žiadosti o akreditáciu habilitačného 

konania a akreditáciu inauguračného konania uviedla študijný odbor, v ktorom 

neuskutočňuje študijné programy fakulta, 

f) schvaľuje návrhy na vymenovanie profesorov; ak ide o vymenovanie profesora v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania, pri ktorom vysoká škola v žiadosti o 

akreditáciu habilitačného konania a akreditáciu inauguračného konania uviedla študijný 

odbor, v ktorom uskutočňuje študijné programy fakulta, koná tak na návrh orgánu fakulty 

určeného štatútom verejnej vysokej školy, a ak návrh neschváli, vráti ho s vyjadrením 

príslušnému orgánu fakulty, 

g) schvaľuje všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov; ak 

ide o obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov na fakulte, schvaľuje ich na návrh 

orgánu fakulty určeného štatútom verejnej vysokej školy, 

h) schvaľuje konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest profesorov; ak ide o 

obsadzovanie funkčných miest profesorov na fakulte, schvaľuje ich na návrh orgánu fakulty 

určeného štatútom verejnej vysokej školy, 

i) udeľuje významným osobnostiam čestný titul „doctor honoris causa“ (v skratke „Dr.h.c.“), 

j) udeľuje vedecké hodnosti „doctor scientiarum" (v skratke „DrSc.“),  

k) schvaľuje na návrh predsedu UaVR rokovací poriadok UaVR, 

l) plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a podľa vnútorných predpisov príslušnej verejnej 

vysokej školy, 

m) rokuje o otázkach, ktoré jej predloží predseda Umeleckej a vedeckej rady, alebo  

o otázkach, na ktorých sa uznesie, 
o) schvaľuje jedného člena výberovej komisie pre výberové konanie na obsadenie funkčného miesta 

docenta alebo na obsadenie funkčného miesta profesora (§ 77 ods. 7 zákona). 
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Článok 3 

Zabezpečenie činnosti Umeleckej a vedeckej rady 
 

1. Činnosť UaVR sa riadi programom jednotlivých rokovaní na základe časového a 

tematického rámcového harmonogramu.  

2. Návrh programu jednotlivých rokovaní UaVR vypracúva podľa schváleného rámcového 

harmonogramu zasadnutí UaVR  podpredseda UaVR  a schvaľuje ho predseda UaVR. 

3. Členovia UaVR môžu predsedovi predkladať do programu rokovania UaVR návrhy  

na prerokovanie aj ďalších otázok.  

5. Výkon organizačno-administratívnych prác spojených s činnosťou UaVR  zabezpečuje  

a  je zodpovedný pracovník prorektora pre umenie, tvorivú činnosť a medzifakultnú 

spoluprácu AU BB.   

6. UaVR rokuje  na základe materiálov, ktoré sa predkladajú v tlačenej alebo elektronickej 

podobe tak, aby boli aspoň 7 dní pred termínom zasadnutia UaVR  doručené jej členom. 

7. Rokovanie UaVR je neverejné. UaVR sa môže uzniesť, že celé jej rokovanie, alebo jeho časť  

bude vyhlásená za verejnú. 

8. Na základe rozhodnutia predsedu UaVR sa môže zasadnutie uskutočniť prostredníctvom 

videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez 

fyzickej prítomnosti osôb, ktoré sa na zasadnutí zúčastňujú. 

9. Členovia UaVR môžu na začiatku jej zasadnutia predkladať návrhy na zmenu a doplnenie 

programu rokovania. Zmenu programu musí schváliť nadpolovičná väčšina prítomných 

členov UaVR. 

10. UaVR je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná dvojtretinová väčšina jej 

členov. 

11.  Na platné uznesenie UaVR je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. 

Na platné uznesenie vo veciach podľa § 12 ods. 1 písm. g), až j) a písm. l) až n) zákona  

o vysokých školách je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Umeleckej  

a vedeckej rady. 

12. Vo veciach podľa § 12 ods. 1 písm. e), f) a i) zákona o vysokých školách rozhoduje UaVR 

rada tajným hlasovaním. 

13. O personálnych veciach sa rozhoduje tajným hlasovaním. 

13. Pri tajnom hlasovaní sa hlasovací lístok upravuje nasledovne: 

- podčiarkne sa mienené hlasovanie,  

- neodovzdaný hlasovací lístok, alebo neoznačený lístok sa považuje za zdržanie  

   sa hlasovania, 

- odovzdaný hlasovací lístok, ktorý je označený nezrozumiteľne sa považuje za neplatný hlas. 

13. V mimoriadnych a odôvodnených prípadoch, s výnimkou rozhodovania vo veciach 

uvedených v Čl. 3, písm.  e), f) a i) môže predseda požiadať o hlasovanie v neodkladných 

veciach korešpondenčnou formou (formou per rollam). 

14. Pri hlasovaní formou per rollam predseda UaVR zašle návrh uznesenia na hlasovacom 

lístku všetkým členom UaVR (elektronicky alebo písomne). Na hlasovacom lístku sa uvedie 

deň ukončenia hlasovania. Rozhodujúcou skutočnosťou je doručenie písomného 
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hlasovacieho lístka s vlastnoručným podpisom člena UaVR najneskôr v deň ukončenia 

hlasovania na adresu uvedenú v hlasovacom lístku (príloha č. 1 hlasovací lístok).  

15. Predseda UaVR spolu so zaslaním hlasovacieho lístka navrhne skrutátorov hlasovania per 

rollam (spravidla prorektori AU BB) a súčasne požiada členov UaVR o vyjadrenie súhlasu – 

nesúhlasu s navrhovanými skrutátormi. 

16. Nasledujúci deň po dni určenom na ukončenie hlasovania schválení sktrutátori potvrdia 

výsledok hlasovania podpísaním protokolu o výsledku hlasovania. Protokol o výsledku 

hlasovania predložia predsedovi UaVR, ktorý ho oznámi elektronicky členom UaVR. 

17. O výsledku hlasovania per rollam predseda UaVR informuje na nasledujúcom riadnom 

zasadnutí UaVR. Výsledok hlasovania per rollam bude uvedený v zápisnici z tohto riadneho 

zasadnutia UaVR. 

 
 
 

Článok 4 

Osobitné ustanovenia týkajúce sa účasti uchádzačov o vymenovanie za profesora 

na rokovaní Umeleckej a vedeckej rady 

 
1. Na určenú účasť rokovania predseda UaVR pozýva uchádzačov o vymenovanie za profesora 

a požiada ich o prednesenie základných téz ich umeleckej alebo vedeckej práce. Prednesenie 

základných téz nesmie prekročiť rozsah desiatich minút. Na jedno rokovanie UaVR je možné 

pozvať najviac dvoch uchádzačov. 

2. Ak uchádzač neuspeje v konaní na vymenovanie za profesora, môže na AU BB opätovne 

predložiť žiadosť o získanie titulu profesor najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa 

rozhodnutia umeleckej a vedeckej rady fakulty alebo UaVR AU BB. 

 

Článok 5 

Osobitné ustanovenia týkajúce sa zabezpečenia a organizácie rokovaní Umeleckej 

a vedeckej rady 

 
1. Organizačno-administratívne práce spojené s činnosťou UaVR vykonáva zamestnanec 

poverený rektorom AU BB.  

2. Členovia UaVR nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s členstvom a aktívnou 

účasťou v UaVR. 

3. Nevyhnutné náklady na činnosť UaVR uhrádza AU BB zo svojho rozpočtu. 

4. Návrhy podľa § 12 ods. 1 písm. d) až k) zákona o vysokých školách sa predkladajú 

predsedovi Umeleckej a vedeckej rady v určenej forme a v stanovenej lehote, najneskôr 21 dní 

pred termínom zasadnutia UaVR. Rozhodujúci je dátum prezentačnej pečiatky podateľne AU 

BB. 

5. Na prerokovanie niektorých otázok vo svojej pôsobnosti si UaVR môže zriaďovať komisie 

ako svoje poradné orgány. Členmi komisií UaVR môžu byť aj odborníci, ktorí nie sú jej 

členmi. Predsedom komisie je vždy člen UaVR. 
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6. Predseda alebo ním poverený člen UaVR kontroluje plnenie rozhodnutí a úloh UaVR. 

7. Proti rozhodnutiam UaVR AU BB sa nemožno odvolať. Na jej  rozhodovanie sa nevzťahuje 

všeobecne záväzný predpis o správnom konaní. 

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Dňom schválenia tohto rokovacieho poriadku stráca platnosť a účinnosť Rokovací poriadok 

Umeleckej a vedeckej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici schválený dňa 12. decembra 

2016. 

2. Tento rokovací poriadok nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa jeho schválenia 

 v Umeleckej a vedeckej rade Akadémie umení v Banskej Bystrici 2. mája 2023.  

 

 
  

 

 

                                                                                     prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD.  

                                                                                               rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1 Hlasovací lístok 
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 Umelecká a vedecká rada  Akadémie umení v Banskej Bystrici 
                                                                                                                                                                             
      

HLASOVACÍ LÍSTOK 
formou per rollam 

 

Podľa čl. 4 ods. 2 Rokovacieho poriadku Umeleckej a vedeckej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici 

Vám zasielam návrh uznesenia 

Vypísať návrh................. 

 

Stanovisko člena Umeleckej a vedeckej rady Akadémie  umení v Banskej Bystrici k návrhu uznesenia: 
(zakrúžkovať jednu z možností) 

 

 súhlasím   

 

nesúhlasím    

   

zdržal som sa   

 
Za skrutátorov hlasovania per rollam navrhujem prorektorov AU BB 
(zakrúžkovať jednu z možností) 

 

súhlasím  

 

nesúhlasím 

 

zdržal som sa                                                                             
 

 

 

 

Meno a priezvisko člena UaVR AU BB                                                     Podpis 

 

Ukončenie hlasovania xxxxxx, platný hlasovací lístok s vlastnoručným podpisom člena UaVR AU BB 

musí byť doručený na adresu najneskôr v deň ukončenia hlasovania. 

Hlasovanie sa vykoná jednoznačnou úpravou hlasovacieho lístka tak, že sa jedna z možností súhlasím, nesúhlasím, zdržal som sa vyznačí 

zakrúžkovaním na vyznačenom mieste. Prázdny hlasovací lístok, ktorý neobsahuje jednoznačný prejav výberu rozhodnutia znamená 

zdržanie sa hlasovania. Hlasovací lístok je neplatný, ak nie je na stanovenom tlačive. Rovnako tak je neplatný, ak na hlasovacom lístku 

je vyznačených viac možností než jedna alebo bol hlasovací lístok pozmenený alebo doplnený. 

 

 
Banská Bystrica, dátum   xxxxxxxxxxxxxxxx 
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