
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

ROKOVACÍ PORIADOK 
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Schválené: 14. 5. 2022  

Umeleckou a vedeckou radou  

Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta  

 



Článok 1 

Postavenie a pôsobnosť UaVR HUAJA 

 

 

(1) Postavenie, pôsobnosť a úlohy Umeleckej a vedeckej rady Hudobnej a umeleckej akadémie Jána 

Albrechta – Banská Štiavnica, s.r.o., odbornej vysokej školy (ďalej len UaVR HUAJA) upravujú 

ustanovenia § 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“) a čl. 13 a 14  Štatútu Hudobnej a umeleckej 

akadémie Jána Albrechta – Banská Štiavnica (ďalej len HUAJA). 

 

(2) UaVR HUAJA v znení § 12 zákona: 

Umelecká a vedecká rada  vysokej školy 

a) vyjadruje sa na návrh rektora k dlhodobému zámeru vysokej školy, 

b) hodnotí pravidelne, najmenej však raz ročne, úroveň 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 umelecko-pedagogického alebo vedecko-pedagogického titulu 

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 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 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 vysokej školy, 

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

k) schvaľuje na návrh predsedu Umeleckej a vedeckej rady vysokej školy rokovací poriadok 

Umeleckej a vedeckej rady vysokej školy, 

l) plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a podľa vnútorných predpisov príslušnej vysokej školy. 

(3) Umelecká a vedecká rada vysokej školy rokuje o otázkach, ktoré jej predloží predseda Umeleckej a 

vedeckej rady  vysokej školy, alebo o otázkach, na ktorých sa uznesie. 

 

 

Článok 2 

Zloženie UaVR HUAJA, členstvo v UaVR HUAJA 

 

(1) Členmi UaVR HUAJA v znení § 11 ods (2) sú významní odborníci z oblastí, v ktorých 

HUAJA uskutočňuje umeleckú, vzdelávaciu a výskumnú činnosť.  

(2) Predsedom UaVR HUAJA je rektor HUAJA. Predsedu zastupuje prorektor HUAJA  pre vývoj 

a výskum v oblasti vedy a umenia. 

(3) UaVR HUAJA  má najmenej 7 členov. 

(4) Členov UaVR HUAJA  vymenúva rektor so súhlasom Akademického senátu HUAJA. Počet 

ďalších významných odborníkov,  ktorí nie sú členmi akademickej obce HUAJA predstavuje najmenej 

jednu štvrtinu a najviac jednu tretinu z celkového počtu členov vedeckej rady. 



(5) Funkčné obdobie členov vedeckej rady je štvorročné a začína plynúť dňom vymenovania do 

funkcie člena vedeckej rady rektorom HUAJA. Funkcia člena vedeckej rady je čestná a jej výkon je 

nezastupiteľný. 

(6) Členstvo v UaVR HUAJA končí: 

a) dňom doručenia písomného prehlásenia člena UaVR HUAJA  jej predsedovi, že sa vzdáva členstva 

v UaVR HUAJA, 

b) skončením štvorročného funkčného obdobia, 

c) rozhodnutím rektora o odvolaní člena UaVR HUAJA a po schválení odvolania v Akademickom 

senáte HUAJA, 

d) dňom ukončenia pracovného pomeru s HUAJA, 

e) smrťou člena UaVR HUAJA. 

 

 

Článok 3 

Činnosť UaVR HUAJA 

Zasadania UaVR HUAJA 

 

(1) UaVR HUAJA sa riadi vo svojej činnosti časovým a tematickým plánom, ktorý schvaľuje na 

prvom rokovaní každého akademického roka. UaVR HUAJA zasadá najmenej jeden krát za 

akademický rok. 

(2)  Predseda stanovuje program rokovania UaVR HUAJA, zvoláva a riadi jej zasadnutia. Vedením 

zasadnutia UaVR HUAJA, alebo časti jej rokovania môže predseda  poveriť príslušného prorektora 

alebo iného člena internej časti UaVR. 

(3) Rokovanie UaVR HUAJA je neverejné . Predseda môže podľa potreby pozvať na celé rokovanie 

alebo na jeho časť aj osoby, ktoré nie sú členmi UaVR HUAJA. 

(4) Mimoriadne zasadnutie UaVR HUAJA zvoláva jej predseda do troch dní, ak o to písomne požiada 

tretina členov UaVR HUAJA s odôvodnením predmetu rokovania a dôvodu nevyhnutnosti.  

(5) Mimoriadne zasadnutie môže zvolať predseda UaVR HUAJA, ak to uzná za potrebné. Na 

mimoriadnom zasadnutí UaVR HUAJA sa spravidla prerokúva len vec, pre ktorú sa toto zasadnutie 

zvolalo; iné veci sa prerokúvajú len so súhlasom predsedu UaVR HUAJA. 

(6)  UaVR HUAJA rokuje spravidla na základe písomných materiálov,  ktoré sú jej členom zaslané  

spolu s pozvánkami najneskôr 3 dni pred určeným termínom zasadnutia UaVR HUAJA. 

(7) Členovia UaVR HUAJA môžu na začiatku jej zasadnutia predkladať návrhy na zmenu a doplnenie 

programu rokovania. 

(8)  UaVR HUAJA je schopná uznášať sa, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej 

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

členov UaVR HUAJA. 

(9) Písomné a elektronické hlasovanie sa môže vykonať len vtedy, ak je návrh formulovaný tak, že 

možno naň odpovedať jednoznačne kladne alebo záporne. Na najbližšom zasadaní UaVR HUAJA sa 

potom oznámi výsledok písomného hlasovania. Hlasovací lístok tu nahrádza zápis. 

Pri písomnom a elektronickom hlasovaní stačí súhlas nadpolovičnej väčšiny členov UaVR HUAJA.  

(10) O rokovaní a výsledkoch rozhodovania UaVR HUAJA sa vyhotovuje písomný záznam, ktorý sa 

posiela elektronicky do 14 dní od zasadnutia členom UaVR HUAJA, predsedovi Správnej rady 

HUAJA a predsedovi AS HUAJA. Prezenčné listiny zo zasadnutí UaVR HUAJA a zápisnice sa 

archivujú  na sekretariáte rektora, pričom budú doručené elektronickou poštou do 30 dní od 

zasadnutia.  Pripomienky k zápisnici  možno vzniesť do 2 týždňov od doručenia.  

 

 

 



Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

  

(1) Predseda alebo ním poverený člen internej časti UaVR HUAJA zvoláva zasadnutie a kontroluje 

plnenie rozhodnutí a úloh UaVR HUAJA. 

(2)  Tento rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia Umeleckou a vedeckou radou 

HUAJA dňa 14. 5. 2022.   

 

 

 

 

 

 

 

prof. PhDr. Egon Krák, ArtD.  

    predseda UaVR HUAJA 

 

 

 

 

 

 

 


