Štatút
Hudobnej a umeleckej akadémie
Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s. r. o., odbornej vysokej školy
Podľa § 47 ods. 4 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica, s.r.o. navrhla tento štatút:
I. časť
Základné ustanovenia
Čl. 1
(1)
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s. r. o., odborná vysoká
škola (ďalej len „vysoká škola“) pôsobí v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“).
(2) Štatút vysokej školy Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica s. r. o.,
odborná vysoká škola (ďalej len „štatút“) je základným právnym dokumentom vysokej školy.
Čl. 2
(1)
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s.r.o. so sídlom Botanická ul.
2, v Banskej Štiavnici je právnickou osobou, založenou primárne na vzdelávanie a výskum v oblasti
umenia. Jej náplňou je predovšetkým rozvoj tvorivej činnosti v oblasti umenia, prezentácia umenia a
ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt. Zameriava sa aj na verejno-prospešné služby a to na
organizovanie kultúrnych podujatí a vydávanie odborných publikácii. Na základe štátneho súhlasu
udeleného Uznesením vlády SR č. 29/2011 z 19. januára 2011 dostala oprávnenie pôsobiť ako
súkromná vysoká škola s názvom Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica,
s. r. o., odborná vysoká škola.
(2)
Oficiálny názov vysokej školy je „Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská
Štiavnica, s. r. o., odborná vysoká škola“.
Cudzojazyčné ekvivalenty názvu:
a) Latinsky:
„Artis et Musicae Academia Ioannis Albrechti Schemnitiensis“
b) Anglicky: „Ján Albrecht Music and Art Academy Banská Štiavnica“
c) Nemecky: „Ján Albrecht’s Musik und Kunstakademie Banská Štiavnica“
d) Francúzsky: „Ján Albrecht académie de musique et d’art Banská Štiavnica“
e) Španielsky: „Ján Albrecht Academia de Música e Artes Banská Štiavnica“
Skrátený názov pre operatívnu potrebu:
Sídlo:
Webové sídlo
IČO právnickej osoby
Deň založenia právnickej osoby:
Deň vzniku vysokej školy:

HUAJA BŠ
Botanická 354/2, 969 01 Banská Štiavnica
www.huaja-bs.eu
44 479 611
4. 11. 2008
19. 1. 2011

(3)
Vysoká škola je súkromnou vysokou školou a odbornou vysokou školou, poskytujúcou
vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch. Podľa § 49 ods. 1 psím. a)
zákona o VŠ vysoká škola udržuje a zverejňuje zoznam akreditovaných študijných programov formou,
ktorú určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len
„ministerstvo“).
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(4)
Poslanie vysokej školy je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania, rozvoj umenia, vedy,
výskumu a kultúry, poskytovanie rôznych foriem ďalšieho vzdelávania ako aj ďalšie činnosti, ktoré
vysoká škola uskutočňuje v súlade so zákonom o VŠ.
(5)
Svoje poslanie vysoká škola vykonáva nezávisle a slobodne. Akademické práva a slobody
využíva v súlade so zásadami humanity, demokracie, slobody umeleckého a vedeckého bádania
a pedagogickej práce a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Svoju činnosť uskutočňuje
v spolupráci s inými odbornými ustanovizňami v Slovenskej republike ale i v zahraničí. Rozvíja
medzinárodnú, najmä európsku spoluprácu s vysokými školami v zahraničí a inými zahraničnými
inštitúciami.
(6)
Vysoká škola uskutočňuje, odborne a organizačne zabezpečuje štúdium na bakalárskom stupni
štúdia. Organizácia uvedených stupňov štúdia je založená na kreditovom systéme štúdia (ECTS).
(7)

Vysoká škola vedie register študentov vysokej školy podľa § 73 zákona o VŠ.

(8)
Vysoká škola vedie interný register zamestnancov a poskytuje a aktualizuje údaje do registra
zamestnancov, vedenom ministerstvom podľa § 80b zákona o VŠ.
(9)
Na základe priznaných práv je vysoká škola oprávnená udeľovať absolventom bakalárskeho
študijného programu (t. j. študijného programu prvého stupňa) akademický titul „bakalár“ v skratke
„Bc.“ - podľa § 52 ods. 5 zákona o VŠ.
II. časť
Organizačná štruktúra vysokej školy
Čl. 3
Organizačná štruktúra vysokej školy
(1)

Vnútorná štruktúra vysokej školy sa riadi organizačným poriadkom vysokej školy.

(2)

Vysoká škola sa organizačne člení na tieto súčasti:
a) rektorát,
b) študijné oddelenie,
c) katedry,
d) informačné pracovisko,
e) excelentné pracovisko pre vývoj a výskum s názvom Centrum pre vývoj a výskum v oblasti
umenia a vedy.

(3)

Orgánmi vysokej školy sú:
a) riadiaci orgán: Správna rada vysokej školy,
b) štatutárny orgán: konatelia Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta - Banská
Štiavnica, s.r.o.
c) orgány akademickej samosprávy:
1. akademický senát,
2. rektor
3. vedecká a umelecká rada
4. disciplinárna komisia

(4)
Základnou organizačnou jednotkou vysokej školy je katedra. Jej úlohou je zabezpečovať
výučbu, rozvíjať umeleckú, umelecko-výskumnú a vedeckú činnosť v príslušných študijných
programoch. Na jej čele stojí vedúci katedry.
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Čl. 4
Rektor
(1)
Rektor je najvyšším predstaviteľom akademickej obce vysokej školy. Rektor koná v mene
vysokej školy, zastupuje ju navonok a v tejto oblasti zodpovedá za svoju činnosť správnej rade vysokej
školy.
(2)

Rektor rozhoduje najmä:
a) o prijatí uchádzača na štúdium,
b) o prerušení štúdia na základe žiadosti študenta,
c) o vylúčení študenta zo štúdia,
d) o disciplinárnom opatrení voči študentom,
e) o vypísaní výberového konania na obsadenie funkcií profesorov a docentov na vysokej škole
a vyjadruje sa ku kritériám na obsadenie týchto funkcií,
f) o vypísaní výberového konania na obsadenie iných pedagogických (odborných asistentov
a asistentov) pracovných miest,
g) o otázkach vyplývajúcich zo študijného poriadku,
h) o riadení vedeckého, výskumného a pedagogického procesu.

(3)

Rektor riadi najmä:
a) pedagogický proces na vysokej škole,
b) zasadania umeleckej a vedeckej rady,
c) výskumný proces na vysokej škole,
d) zapájanie sa pracovníkov vysokej školy do spolupráce s inými ustanovizňami a inštitúciami,
e) spoluprácu inštitútov a pracovísk pri pedagogickom a výskumnom procese,
f) vytváranie podmienok pre kvalitu pedagogického a výskumného procesu,
g) zapojenie sa vysokej školy do medzinárodnej spolupráce.

(4)

Rektor zodpovedá najmä za:
a) dodržiavanie stanoveného študijného programu, študijného, organizačného a pracovného
poriadku a za dosahovanie dlhodobého zámeru, cieľov a úloh vysokej školy v oblasti
pedagogickej, umeleckej, vedeckej a výskumnej,
b) dodržiavanie zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov na pôde vysokej školy,
c) dodržiavanie akademických slobôd a akademických práv na vysokej škole,
d) plnenie úloh, ktoré mu uložila Správna rada vysokej školy,
e) hospodárne využívanie majetku a prostriedkov zverených vysokej škole,
f) za predloženie materiálu o vyhodnotení plnenia rozpočtu za minulý rok najneskôr do 60 dní
po skončení tohto obdobia Správnej rade vysokej školy,
g) objektívne hodnotenie kvality a odbornosti jednotlivých pedagogických
a výskumných pracovníkov,
i) predkladanie odporúčaní akademického senátu v oblasti hospodárenia a financovania
vysokej školy na rokovanie Správnej rady vysokej školy.

(5)

Rektor má právo:
a) zúčastňovať sa na rokovaniach Správnej rady vysokej školy, ak rokuje o otázkach
pedagogickej, vedeckej a výskumnej činnosti vysokej školy,
b) predkladať Správnej rade vysokej školy návrhy na prijatie, zmenu, doplnenie a zrušenie
štatútu vysokej školy,
c) predkladať akademickému senátu návrhy na obsadenie funkcií prorektorov,
d) predkladať Správnej rade vysokej školy návrhy na uzatváranie, zmenu a rušenie
pracovnoprávnych vzťahov so zamestnancami vysokej školy,
e) požadovať od všetkých zamestnancov vysokej školy plnenie si povinností vyplývajúcich z
pracovnoprávneho vzťahu a z kvality plnenia vyvodzovať dôsledky,
počas funkčného obdobia vykonávať vo svojom odbore pedagogickú, umeleckú, vedeckú alebo
výskumnú činnosť.
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(6)
Vzhľadom na povinnosti, vyplývajúce z jeho akademickej funkcie, môže Správna rada vysokej
školy rektora čiastočne alebo celkom oslobodiť od plnenia jeho pedagogických úloh.
(7)
Rektor plní úlohy vyplývajúce zo samosprávnej pôsobnosti vysokej školy a z rozhodnutí
riadiaceho orgánu a orgánov akademickej samosprávy vysokej školy.
(8)

Rektor zastupuje vysokú školu v Slovenskej rektorskej konferencii.

(9)

Poradnými orgánmi rektora sú:
a) kolégium rektora,
b) grémium rektora.

(10)
Rektora zastupujú prorektori v rozsahu určenom rektorom. Prorektorov vymenúva a
odvoláva po schválení akademickým senátom rektor. Funkčné obdobie prorektorov je štvorročné. Na
vysokej škole môže tá istá osoba vykonávať funkciu prorektora najviac dve po sebe nasledujúce
funkčné obdobia.
(11)

Rektora vymenúva na návrh Správnej rady vysokej školy prezident Slovenskej republiky.

(12)
Funkčné obdobie rektora je štvorročné. Funkciu rektora môže vykonávať tá istá osoba najviac
dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
(13)
Vymenovanie rektora na návrh Správnej rady vysokej školy predkladá prezidentovi Slovenskej
republiky minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).
Správna rada vysokej školy podá ministrovi návrh na odvolanie rektora vždy, ak bol právoplatne
odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ak mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody.
(14)
Po odvolaní rektora alebo po predčasnom skončení výkonu jeho funkcie z iných dôvodov
vykonáva do vymenovania nového rektora túto funkciu osoba poverená ministrom na návrh Správnej
rady vysokej školy.
Čl. 5
Spôsob voľby kandidáta na rektora
(1)
Správna rada vysokej školy určí termín volieb kandidáta na funkciu rektora, ktoré sa
uskutočňujú dva mesiace pred skončením jeho funkčného obdobia. Termín volieb zverejní Správna
rada vysokej školy najmenej dva mesiace pred ich konaním a zároveň určí termín na podávanie návrhov
na kandidátov.
(2)
Voľby kandidáta na rektora zabezpečuje päťčlenná volebná komisia. Členmi volebnej
komisie sú zvolení členovia akademického senátu v zložení: traja členovia za zamestnaneckú časť
akademického senátu a dvaja za študentskú časť akademického senátu. Činnosť volebnej komisie pre
uskutočnenie volieb kandidáta na rektora riadi jej predseda, volený podľa rokovacieho poriadku
akademického senátu.
(3)
Volebná komisia prijíma návrhy kandidátov na rektora od členov akademickej obce
v termíne do 30 dní pred termínom konania volieb. Návrhy na kandidáta na rektora z radov profesorov a
docentov sa podávajú písomne v zalepenej obálke predsedovi volebnej komisie.
(4)
Volebná komisia požiada navrhnutých kandidátov o písomný súhlas s kandidatúrou
najneskôr do 15 dní pred voľbou kandidáta na rektora.
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(5)
Zoznam navrhnutých kandidátov na rektora, ktorí vyjadrili súhlas s kandidatúrou, zverejní
volebná komisia 10 dní pred voľbou na výveske vysokej školy a prípadne na webovom sídle vysokej
školy.
(6)
Volebná komisia postúpi návrh kandidátov na rektora akademickému senátu, ktorý po ich
preskúmaní predloží návrh kandidátov na rektora Správnej rade vysokej školy.
(7)
Predvolebné zhromaždenie členov akademickej obce s kandidátmi na rektora sa uskutoční v deň
konania voľby.
(8)
Predseda volebnej komisie predstaví kandidátov na rektora. Každý kandidát vystúpi so
svojim programom v poradí, ktoré si vyžrebuje na verejnom zhromaždení akademickej obce vysokej
školy.
(9)
Voľby kandidáta na rektora sa konajú po vystúpení posledného kandidáta, podľa pokynov
predsedu volebnej komisie.
(10)
Kandidáta na rektora volia členovia Správnej rady vysokej školy na základe návrhu
akademického senátu tajným hlasovaním.
(11)

Priebeh volieb
a) voľby sa môžu konať vtedy, ak je prítomná dvojtretinová väčšina všetkých členov
Správnej rady vysokej školy,
b) v prvom kole je zvolený kandidát, ktorý vo voľbách získal hlasy nadpolovičnej väčšiny
všetkých členov Správnej rady vysokej školy, ak vo voľbách v prvom kole nezíska žiadny
kandidát hlasy nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Správnej rady vysokej školy, postúpia do
druhého kola volieb dvaja kandidáti s najväčším počtom získaných hlasov, v druhom kole je
zvolený kandidát, ktorý získa najviac hlasov prítomných členov Správnej rady vysokej školy,
c) ak ani v druhom kole nebude zvolený kandidát na rektora, voľby sa prerušia a budú sa
opakovať. Nový termín a podmienky konania volieb vyhlási Správna rada vysokej školy.
d) výsledky volieb kandidáta na rektora oznámi predseda Správnej rady vysokej školy
bezprostredne po ich vykonaní vo volebnej miestnosti a zverejní na výveske vysokej školy a na
webovom sídle vysokej školy,
e) Správna rada vysokej školy do 15 dní od uskutočnenia volieb návrh kandidáta na rektora
potvrdí a predloží ministrovi na vymenovanie, alebo návrh kandidáta na rektora zamietne.
Čl. 6
Spôsob prijatia návrhu na odvolanie rektora

(1)
O prijatí návrhu na odvolanie rektora rozhoduje Správna rada vysokej školy nadpolovičnou
väčšinou hlasov všetkých členov Správnej rady vysokej školy.
(2)

Rektor má právo vyjadriť sa k dôvodom návrhu na odvolanie.

(3)
Návrh na odvolanie rektora z funkcie prekladá Správna rada vysokej školy ministrovi do 15
dní od prijatia rozhodnutia.
(4)
Po odvolaní rektora alebo po predčasnom skončení výkonu jeho funkcie z iných dôvodov
vykonáva do vymenovania nového rektora funkciu rektora súkromnej vysokej školy osoba poverená
Správnou radou vysokej školy na návrh akademického senátu.
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Čl. 7
Správna rada vysokej školy
(1)
Správna rada vysokej školy bola zriadená Valným zhromaždením Hudobnej a umeleckej
akadémie Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s.r.o. dňa 4. februára 2011. Konatelia Hudobnej
a umeleckej akadémie Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s.r.o. vykonávajú funkciu predsedu
a podpredsedu Správnej rady vysokej školy. Predsedu a podpredsedu Správnej rady vysokej školy
menuje Valné zhromaždenie Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s.r.o.
(2)
Valné zhromaždenie Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s.r.o.
menuje a odvoláva členov Správnej rady vysokej školy ako aj stanovuje dĺžku funkčného obdobia.
(3)
Správna rada vysokej školy má najmenej 5 členov. Členovia Správnej rady vysokej školy
môžu byť s vysokou školou v pracovnoprávnom vzťahu a za výkon svojej funkcie môžu byť
odmeňovaní.
(4)
Na čele Správnej rady vysokej školy je predseda, ktorý je počas svojej neprítomnosti
zastupovaný podpredsedom Správnej rady vysokej školy v rozsahu, ktorý mu určí predseda písomne.
(5)
Správna rada vysokej školy prijíma rozhodnutia a uznesenia, ktoré sa týkajú pôsobnosti
vysokej školy. Zaväzuje funkcionárov a zamestnancov vysokej školy a rozhoduje hlasovaním, pričom
každý riadny člen Správnej rady vysokej školy má jeden hlas. Predseda Správnej rady vysokej školy má
dva hlasy.
(6)
Rozhodnutie Správnej rady vysokej školy je platné, ak za prijatie rozhodnutia hlasovala
nadpolovičná väčšina členov Správnej rady vysokej školy. Členovia, ktorí sa z vážnych dôvodov
nemohli zúčastniť na hlasovaní Správnej rady vysokej školy osobne, môžu sa zúčastniť na hlasovaní
prostredníctvom písomného vyjadrenia alebo formou dištančného hlasovania (prostredníctvom
videokonferencie alebo internetu) alebo písomne splnomocnením iného člena Správnej rady vysokej
školy.
(7)
Z každého zasadnutia Správnej rady vysokej školy sa vyhotovuje písomný záznam. Predseda
Správnej rady vysokej školy môže rozhodnúť o vyhotovení zvukového príp. obrazového záznamu
z rokovania Správnej rady vysokej školy.
(8)
Na prípravu riešenia čiastkových problémov môže Správna rada vysokej školy vytvoriť
pracovné komisie – skupiny, ktoré majú za úlohu vypracovať návrhy, koncepčné materiály resp.
podnety pre rokovanie Správnej rady vysokej školy.
(9)
Správna rada vysokej školy pracuje podľa harmonogramu – plánu práce. Termíny zasadnutia
Správnej rady vysokej školy, ako i program a časový harmonogram musia byť členom Správnej rady
vysokej školy oznámené najmenej 7 kalendárnych dní vopred písomne. Toto neplatí, ak zasadnutie
Správnej rady vysokej školy operatívne zvolá predseda Správnej rady vysokej školy, alebo členovia
Správnej rady vysokej školy schvália zaradenie neplánovaného bodu do programu rokovania Správnej
rady vysokej školy. Tento súhlas musí byť zaznamenaný v zápisnici z rokovania.
Čl. 8
Pôsobnosť Správnej rady vysokej školy
(1)
Správna rada vysokej školy prerokúva všeobecné otázky rozvoja vysokej školy vrátane
majetkových, finančných a obchodných vzťahov. O konkrétnych majetkových, finančných a
obchodných vzťahoch rozhoduje a realizuje ich štatutárny orgán vysokej školy.
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(2)
Predseda a podpredseda Správnej rady vysokej školy v naliehavých záležitostiach, ktoré
nestrpia odklad, majú právo rozhodnúť a konať v mene vysokej školy.
(3)
Predseda a podpredseda Správnej rady vysokej školy majú právo udeliť akademickému
funkcionárovi vysokej školy, alebo inej vhodnej osobe plnú moc v písomnej forme, umožňujúcu
splnomocnencovi zastupovať vysokú školu a konať v jej mene v určenom rozsahu a po určený čas.
(4)
Správna rada vysokej školy po prerokovaní v akademickom senáte a vo vedeckej a umeleckej
rade vysokej školy prijíma, mení, dopĺňa a ruší štatút vysokej školy; iniciatívne právo rady tým nie je
dotknuté. Správna rada schvaľuje návrhy vnútorných predpisov, ktoré jej predkladá Akademický senát
[§ 48 ods. 1 písm. a) až e), i), j), a k)]. Správna rada vysokej školy sa vyjadruje k návrhom ostatných
vnútorných predpisov, ktoré predseda Akademického senátu predkladá na schválenie akademickému
senátu [§ 48 ods. 1, písm. f) a g)].
(5)
Správna rada vysokej školy predkladá návrh na vymenovanie a odvolanie rektora vysokej školy
ministrovi.
(6)

Správna rada vysokej školy vymenúva a odvoláva na návrh rektora vedúcich zamestnancov.

(7)
Správna rada vysokej školy na základe vlastného rozhodnutia alebo na základe návrhu rektora
môže zriaďovať alebo rušiť katedry, pracoviská vysokej školy, obslužné a detašované pracoviská po
príslušnej zmene vnútorných predpisov, najmä organizačného poriadku.
(8)
Správna rada vysokej školy prerokúva a navrhuje na súhlas štatutárnemu orgánu vysokej školy
právne úkony, ktorými chce vysoká škola:
a) nadobudnúť nehnuteľný majetok alebo uskutočniť prevod nehnuteľného majetku alebo
nadobudnúť resp. scudziť nehnuteľný majetok, ktorý sa považuje za hmotný majetok,
b) zriadiť vecné bremeno alebo predkupné právo na nehnuteľný majetok,
c) založiť inú právnickú osobu alebo vložiť peňažný vklad alebo nepeňažný vklad do inej
právnickej osoby.
(9)
Správna rada vysokej školy rozhoduje o použití finančných prostriedkov získaných
poplatkov, zo školného, z príspevkov, darov a iných platieb a prevodov v prospech vysokej školy.
(10)

z

Správna rada vysokej školy schvaľuje materiál o vyhodnotení plnenia rozpočtu za uplynulý rok.

(11)
Správna rada vysokej školy schvaľuje výšku školného a poplatkov spojených s vysokoškolským
štúdiom.
(12)
Štatutárny orgán vysokej školy po prerokovaní v Správnej rade vysokej školy prostredníctvom
poverených právnických osôb, fyzických osôb, alebo zamestnancov vysokej školy zabezpečuje
ekonomickú, hospodársku a finančnú agendu vysokej školy a pravidelne hodnotí hospodárenie vysokej
školy a jej vývoj a prijíma opatrenia a úlohy na zabezpečenie ďalšej činnosti vysokej školy. Štatutárny
orgán vysokej školy na základe súhlasu Správnej rady vysokej školy schvaľuje riadne a mimoriadne
odmeny rektora v prípade dosiahnutia mimoriadnych výsledkov a úspechov.
(13)
Správna rada vysokej školy má právo vypísať mimoriadne odmeny na vyriešenie potrebných
úloh nezabezpečených v riadnom režime.
(14)
Správna rada vysokej školy rozhoduje o nadobúdaní alebo zbavovaní sa hmotného investičného
majetku, prijímaní alebo odovzdávaní darov a pomoci.
(15)
Správna rada vysokej školy sa podľa svojho uváženia a pôsobnosti rozhoduje aj o ďalších
návrhoch, ktoré jej na prerokovanie predloží rektor alebo predseda akademického senátu. Iní
funkcionári vysokej školy alebo jej vedúci zamestnanci môžu predložiť na schválenie Správnej rade
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vysokej školy svoj návrh, ktorý bol predtým odmietnutý rektorom alebo predsedom akademického
senátu.
Čl. 9
Akademická samospráva
Základom akademickej samosprávy vysokej školy je akademická obec, ktorú tvoria vysokoškolskí
pedagogickí, umeleckí a výskumní pracovníci a ostatní zamestnanci vysokej školy a študenti vysokej
školy .
Čl. 10
Akademické slobody a akademické práva
(1)

Na vysokej škole sa zaručujú tieto akademické slobody a akademické práva:
a) sloboda vedeckého bádania, výskumu, vývoja, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti a
zverejňovanie ich výsledkov,
b) sloboda výučby spočívajúca najmä v otvorenosti rôznym vedeckým a umeleckým názorom,
vedeckým a výskumným metódam a umeleckým smerom,
c) právo učiť sa pri zachovaní slobodného výberu štúdia v rámci akreditovaných študijných
programov,
d) právo na slobodné vyjadrovanie a zverejňovanie svojich názorov,
e) právo členov akademickej obce byť volený do orgánov akademickej samosprávy,
f) právo používať akademické insígnie a znaky a vykonávať akademické obrady.

(2)
Na zabezpečenie akademických práv a akademických slobôd sa zaručuje nedotknuteľnosť
akademickej pôdy okrem prípadov ohrozenia života, zdravia, majetku alebo prípadov živelnej
pohromy.
(3)
Akademickú pôdu tvorí priestor vymedzený nehnuteľným majetkom, ktorý vysoká škola
vlastní, spravuje, má v nájme alebo, kde sa plní poslanie a hlavné úlohy vysokej školy. Vstup orgánov
činných v trestnom konaní na akademickú pôdu schvaľuje rektor, predseda alebo podpredseda Správnej
rady vysokej školy.
(4)
Na akademickej pôde nesmú
činnosť a zakladať svoje organizácie.

politické strany a politické hnutia vykonávať politickú

Čl. 11
Akademický senát
(1)
Akademický senát je orgán akademickej samosprávy, ktorého postavenie, pôsobnosť
a právomoc je daná zákonom o VŠ.
(2)
Akademický senát sa skladá z volených zástupcov akademickej obce vysokej školy; má 15
členov, z toho najmenej jednu tretinu tvoria študenti.
(3)

Akademický senát sa člení na zamestnaneckú časť a na študentskú časť.

(4)
Členov zamestnaneckej časti akademického senátu volia tajným hlasovaním vo voľbách
členovia zamestnaneckej časti akademickej obce. Členov študentskej časti akademického senátu volia
tajným hlasovaním vo voľbách členovia študentskej časti akademickej obce podľa zásad volieb
do akademického senátu.
(5)

Funkcia člena akademického senátu je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, kvestora.
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(6)
Funkčné obdobie členov zamestnaneckej časti akademického senátu vysokej školy je
štvorročné. Funkčné obdobie členov študentskej časti akademického senátu je dvojročné.
(7)
Prvé zasadnutie akademického senátu zvolá do 30 dní po voľbách predseda volebnej komisie.
Na prvom zasadnutí sa uskutoční voľba predsedu a podpredsedu akademického senátu.
(8)
Zasadnutia akademického senátu sú verejné. Rektor alebo v jeho zastúpení prorektor alebo
kvestor má právo vystúpiť na zasadnutí v súlade s rokovacím poriadkom akademického senátu
kedykoľvek, keď o to požiada. Na žiadosť rektora je predseda akademického senátu povinný
bezodkladne, najneskôr však do 14 dní zvolať zasadnutie akademického senátu. Ak tak predseda
akademického senátu neurobí, zvolá zasadnutie akademického senátu rektor.
(9)
Činnosť akademického senátu sa riadi rokovacím poriadkom akademického senátu, ktorý je
vydaný podľa § 15 ods. 1 písm. g) zákona o VŠ.
(10)
Vnútorným predpisom vysoká škola upravuje dodatočné zvolenie členov akademického senátu
a spôsob voľby. Funkčné obdobie členov akademického senátu zvolených dodatočne trvá do konca
príslušného funkčného obdobia akademického senátu.
Čl. 12
Pôsobnosť Akademického senátu
(1)

Akademický senát vysokej školy:
a)
vyjadruje sa k návrhom na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zrušenie, zmenu
názvu alebo zmenu sídla organizačných súčastí vysokej školy po predchádzajúcom
vyjadrení Akreditačnej komisie,
b)
vyjadruje sa k návrhom vnútorných predpisov vysokej školy podľa § 48 ods. 1 písm.
b), i), j) a k) predložených rektorom vysokej školy a schvaľuje na návrh predsedu
akademického senátu vysokej školy vnútorné predpisy podľa § 48 ods. 1 písm. f)
a g),
c)
vyjadruje sa k návrhom vnútorných predpisov vysokej školy podľa § 48 písm. a), c)
až e)
d)
navrhuje kandidátov na rektora Správnej rade vysokej školy a navrhuje odvolanie
rektora z funkcie Správnej rade vysokej školy. Správna rada vysokej školy do 15 dní
návrh na rektora potvrdí a predloží ho ministrovi alebo návrh kandidáta na rektora
zamietne,
e)
vyjadruje sa k návrhu rektora na vymenovanie a odvolanie prorektorov,
f)
schvaľuje návrh rektora na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej a umeleckej
rady,
g)
schvaľuje návrh rozpočtu súkromnej vysokej školy, ktorý predložil štatutárny orgán,
h)
schvaľuje dlhodobý zámer vysokej školy, predložený štatutárnym orgánom po
prerokovaní vo vedeckej a umeleckej rade a jeho aktualizáciu,
i)
schvaľuje výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení, ak ju predkladá
ministerstvu,
j)
pred schválením vo vedeckej a umeleckej rade prerokúva návrh nových študijných
programov, ktoré predloží rektor,
k)
schvaľuje podmienky prijatia na štúdium predložené rektorom,
l)
vyjadruje sa k návrhu štatutárneho orgánu na zriadenie, zmenu názvu, zlúčenie,
splynutie, rozdelenie alebo zrušenie súčastí vysokej školy,
m)
volí zástupcu súkromnej vysokej školy do Rady vysokých škôl,
n)
volí zástupcu súkromnej vysokej školy do Študentskej rady vysokých škôl; tohto
zástupcu volí len jeho študentská časť,
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o)
p)

raz za rok podáva akademickej obci a správnej rade vysokej školy správu o svojej
činnosti, ktorú vyvesí na verejne prístupnom mieste a zverejní na webovom sídle vysokej
školy,
plní iné úlohy podľa zákona o VŠ a štatútu vysokej školy.

(2)
Akademický senát vysokej školy v otázkach uvedených v odseku 1 písm. d) a f) rozhoduje
tajným hlasovaním, ako aj v ostatných otázkach uvedených v odseku 1, ak o tajnom hlasovaní v danej
veci rozhodne.
Čl. 13
Vedecká a umelecká rada
(1)
Členov vedeckej a umeleckej rady vymenúva a odvoláva rektor po schválení akademickým
senátom. Funkčné obdobie členov umeleckej a vedeckej rady je štvorročné.
(2)
Členmi vedeckej a umeleckej rady sú významní odborníci z oblasti, v ktorých vysoká škola
uskutočňuje vzdelávaciu, umeleckú, vedeckú a výskumnú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Najmenej jedna
štvrtina a najviac jedna tretina členov umeleckej a vedeckej rady sú osoby, ktoré nie sú členmi
akademickej obce vysokej školy.
(3)

Predsedom vedeckej a umeleckej rady je rektor.

(4)

Činnosť vedeckej a umeleckej rady sa riadi rokovacím poriadkom vedeckej a umeleckej rady.
Čl. 14
Pôsobnosť vedeckej a umeleckej rady vysokej školy

(1)
Pôsobnosť vedeckej a umeleckej rady je vymedzená v rozsahu určenom § 12 ods. 1, písm. a) až
n) zákona o VŠ.
(2)
Vedecká a umelecká rada rokuje o otázkach, ktoré jej predloží predseda vedeckej a umeleckej
rady, alebo o otázkach, na ktorých sa uznesie.
Čl. 15
Disciplinárna komisia
(1)
Disciplinárna komisia prerokúva priestupky študentov vysokej školy a predkladá návrhy
na rozhodnutia rektorovi vysokej školy.
(2)
Členov disciplinárnej komisie a jej predsedu vymenúva z členov akademickej obce vysokej
školy po schválení akademickým senátom rektor. Polovicu členov disciplinárnej komisie vysokej školy
tvoria študenti.
(3)
Činnosť a pôsobnosť disciplinárnej komisie sa riadi rokovacím poriadkom disciplinárnej
komisie.
(4)
Disciplinárny priestupok v zmysle § 72 zákona o VŠ upravuje vnútorný predpis vysokej školy,
ktorým je Disciplinárny poriadok.
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III. Vysokoškolské vzdelávanie
Čl. 16
Základná charakteristika
(1)

Vysoká škola poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch.

(2)

Systém ďalšieho vzdelávania v rámci vysokej školy upravuje vnútorný predpis vysokej školy.
Čl. 17
Základné podmienky prijatia na štúdium

(1)
Právo študovať na vysokej škole zvolený študijný program majú občania Slovenskej republiky a
občania inej štátnej príslušnosti, ak splnili základné podmienky prijatia na štúdium študijného programu
podľa § 56 zákona o VŠ a ďalšie podmienky určené vysokou školou poskytujúcou zvolený študijný
program podľa § 57 ods.1 zákona o VŠ.
(2)
Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu prvého stupňa je získanie
úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
(3)
Prijímacie konanie je proces umožňujúci uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených
podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu.
(4)
Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením a následným zaevidovaním
jeho písomnej prihlášky na štúdium na vysokej škole. Prihláška musí byť doručená v termíne určenom
vysokou školou.
(5)
O prijatí na štúdium študijného programu rozhoduje rektor v súlade s § 58 zákona o VŠ a
v súlade so zásadami prijímacieho konania vysokej školy.
(6)
Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania obdrží uchádzač písomne do 30 dní od overenia
splnenia podmienok prijatia na štúdium.
(7)
Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania
v súlade s § 58 ods. 8 zákona o VŠ rektorovi. V prípade zistenia, že rozhodnutie bolo vydané v rozpore
so zákonom alebo vnútorným predpisom, rektor môže sám žiadosti vyhovieť, inak postúpi žiadosť
Akademickému senátu.
Čl. 18
Priebeh štúdia a jeho ukončenie
(1)
Štúdium sa uskutočňuje podľa schválených, akreditovaných študijných programov. Organizácia
systému štúdia je založená na kreditovom systéme.
(2)
Akademický rok začína 1. septembra a končí 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roku.
Akademický rok sa člení na dva semestre.
(3)
Vysokoškolské štúdium sa poskytuje za úhradu. Výška školného a spôsob úhrady školného je
zverejnený na webovom sídle školy a v Smernici o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom.
(4)
Priebeh štúdia, jeho organizáciu, ukončenie štúdia, práva a povinnosti študentov a učiteľov
upravuje študijný poriadok vysokej školy.

11

Čl. 19
Finančné podmienky štúdia
(1)

Výšku školného určuje Správna rada vysokej školy.

(2)
Školné sa uhrádza na jeden akademický rok. Výnimku upravuje vnútorný predpis vysokej školy.
Zaväzujúcou podmienkou pri prijímaní na vysokú školu je súhlas študenta s výškou školného.
(3)
Výška školného na akademický rok je zverejnená najneskôr dva mesiace pred posledným dňom
určeným na podávanie prihlášok na štúdium na príslušný akademický rok na webovom sídle vysokej
školy.
(4)

Na zahraničných študentov sa ustanovenia o školnom vzťahujú primerane.

(5)
Správna rada vysokej školy schvaľuje na návrh rektora vnútorný predpis upravujúci ďalšie
finančné podmienky štúdia na vysokej škole.
Čl. 20
Rámcové podmienky štúdia cudzincov
(1)
Prijímacie konanie a podmienky štúdia na vysokej škole sú rovnaké pre všetkých študentov,
bez ohľadu na ich štátne občianstvo.
(2)
Podmienky pre prijatie na štúdium a podmienky štúdia v cudzom jazyku si stanoví vysoká
škola.
Čl. 21
Sociálna podpora študentov
(1)
Vysoká škola poskytuje sociálnu podporu študentom priamou formou prostredníctvom
štipendií a nepriamou formou poskytnutím príspevku pre ubytovanie, na podporu vzdelávacích,
kultúrnych či športových činností študentov a sprostredkovanie študijných pobytov v spolupráci
s inštitúciami v Slovenskej republike i v zahraničí.
(2)
Vysoká škola bude v závislosti od svojich finančných možností vytvárať fondy pre
zabezpečenie sociálnej podpory študentov.
(3)
Každý študent má právo uchádzať sa o služby systému sociálnej podpory. O poskytnutie
sociálneho štipendia môže študent požiadať len na základe splnenia zákonných podmienok, ktorými sú
trvalý pobyt študenta v Slovenskej republike a neprekročenie štandardnej dĺžky štúdia. Sociálne
štipendium môže byť priznané len študentovi, ktorý má naň nárok podľa § 96 zákona o VŠ a spĺňa
podmienky podľa vyhlášky Ministerstva školstva č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho
štipendia študentom vysokých škôl v znení vyhlášky č. 396/2008 Z. z. V prípade počtu uchádzačov o
niektorú z nenárokových služieb, ktorý presahuje celkovú kapacitu týchto služieb, poskytne sa služba
uchádzačom podľa kritérií, vopred určených vysokou školou, zohľadňujúcich najmä sociálnu situáciu a
študijný prospech uchádzača.
(4)
Ak študent využil účelovo viazanú sociálnu podporu na iný účel, než na aký je určený, alebo ak
iným spôsobom túto podporu zneužil, dopúšťa sa disciplinárneho priestupku podľa § 72 zákona o VŠ.
(5)
Vysoká škola v rámci svojich možností vytvára zodpovedajúce podmienky štúdia pre študentov
so zdravotným postihnutím vzhľadom na ich špeciálne študijné potreby bez znižovania požiadaviek na
študijný výkon.
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Čl. 22
Používanie insígnií a vykonávanie akademických obradov
(1)

Vysoká škola používa ako insígnie:
a)
reťaz rektora,
b)
pečať rektora,
c)
žezlo rektora.

(2)
Spôsob vykonávania akademických obradov (slávnostné otvorenie akademického roku,
promócie a i.) upravujú samostatné vnútorné predpisy vysokej školy.
Čl. 23
Pracovnoprávne vzťahy
(1)
Pracovnoprávne vzťahy pre funkcie rektora, prorektora, kvestora vznikajú, menia sa a rušia sa
zo strany vysokej školy právnym úkonom, ktorým je rozhodnutie predsedu Správnej rady vysokej školy
po prerokovaní v Správnej rade vysokej školy.
(2)
Pracovný pomer so zamestnancom na miesto vysokoškolského učiteľa, ktorý má vedeckopedagogický titul „profesor“ alebo „docent“ uzatvára na návrh rektora v mene vysokej školy predseda
Správnej rady vysokej školy. Rektor predkladá predsedovi Správnej rady vysokej školy návrh na
uzatvorenie pracovnej zmluvy na základe výsledkov výberového konania vypísaného na obsadenie
tohto miesta v súlade so Zásadami výberového konania a podľa Kritérií na obsadzovanie funkcií
profesorov a docentov.
(3)
Pracovný pomer so zamestnancom, ktorý nemá vedecko-pedagogický titul „profesor“ alebo
„docent“ uzatvára, mení alebo ruší na základe návrhu rektora predseda Správnej rady vysokej školy.
(4)
Iné pracovné pomery uzatvára, mení alebo ruší v mene vysokej školy predseda Správnej rady
vysokej školy.
(5)

Pracovnoprávne vzťahy všetkých zamestnancov sa riadia účinným znením Zákonníka práce.
Čl. 24
Prechodné ustanovenia

(1)
Valné zhromaždenie Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s.r.o.,
so sídlom v Banskej Štiavnici po nadobudnutí účinnosti štátneho súhlasu menuje Správnu radu vysokej
školy.
(2)
Správna rada vysokej školy podá návrh ministrovi na vymenovanie rektora najneskôr do šiestich
mesiacov od účinnosti udelenia štátneho súhlasu.
(3)
Vysoká škola najneskôr do šiestich mesiacov od účinnosti udelenia štátneho súhlasu ustanoví
orgány akademickej samosprávy; orgány, ktorých členmi sú študenti vysoká škola ustanoví najneskôr
do troch mesiacov odo dňa uskutočnenia prvého zápisu na štúdium po získaní štátneho súhlasu.
(4)
Vysoká škola po nadobudnutí účinnosti štátneho súhlasu zverejní termín podania prihlášok na
štúdium, podmienky prijatia uchádzačov, vrátane termínu prijímacej skúšky podľa § 57 ods.5 zákona o
VŠ.
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Čl. 25
Záverečné ustanovenia
Štatút vysokej školy a jeho dodatky nadobúdajú platnosť dňom registrácie ministerstvom a účinnosť odo
dňa doručenia rozhodnutia vysokej škole o jeho zaregistrovaní ministerstvom.

..................................................................................
Prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD.
predseda Správnej rady vysokej školy
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