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i/

Spĺávnej raaľ
łŤľ]
!Š'{u(ďalej
131/2002

len "štatut") sa vyđáv a na zźůďade 40 ods. 4 zékonač.
Z'z' o vysokých ško]ách a o Zmene a doplneru niektoľých$4l\vj
Jvrl zákonor, ( d,alej len
,rzákono
VŠ'';.

2/ SptźxnaľadaVŠMU(.aaei len ''spľárm atada"),v rámci pôsobnosti
uľčenejzĺĺkonomo \iŠ
podporuje pogílryyałieväzby međziVysokou školoď
múzicĘých
v Bĺatislave
''vŠMU'')a spolo8nosťou, uplatrĘe a pľesađzujeváejný záujemv činnosti
-f-1tej.len
vsMU a to osobitne v súvislosti s využívanímmajetlru vŠNłUu ĺrraoorrycl pľostľiedkov,
lctoré sú vŠuuposkýované zo štátneho ľozpočtu."

o*"ĺ

3/ Činnosťčlenov spľávĺej ľady je úkonom vo všeobecnom
záujme a čienom spľávnej rađy
poskyťuje vŠn'ĺunawiay w2mysle zźÄ<onač.283/2002
Z.z. o cestovných náhľađáchv
znení neskoľšíchpľedpisov. Náklady spojené s činnosťou
spľávnej raavuľáaĺVšMu.*_

Článok2

Zloženie a menovanĺe spľávnej rady
1/ Správna ruda má štrnásť členov, ktotých vymenuva
a odvo!áva ministeľ školstvą vedy,
ýskumu a špoľľuSR (ďalej len ''miništer"). Začlenov spľávnej ľađysú navľhovaní najma
predstavitelia veľejnéhožívotaspravidla z umeleckej
u päaoĺueľsŕej
oblasti, z pľostredia
ťneyyej samospnávy a
správy zođpoveđný"n
financie, hospodáľsfuo a
sociálnu oblasť. Čtenmi.štatnu
správnej
ok
členov"iškolstvo,
navrhnutých akadeńckým senátom,
nesmú bý zanestĺanci vŠMU. 'uđy, "*

2ĺ Šesť-členov správn9j'rady navrhuje
ta vymenovanie rektor VŠMU (ďalej len ,,rektor,,) so
súhlasom Akađemickéhosenáfu vŠvru
(ďalej len ''akad.emický'senát,;;, šesťčlenov
vyberie minister po vyja&ení rektorą
i"a.'éno člena navrhuje na vy'menovanie
zamestnanecká časťakademického senátu a jedného
čtena študentská časťakademického

senátu'

ČIánok3

F'unkčnéobdobia členov spľávnej rady, ich odvola nie
a záníkěIensfua v správnej ľade

1ĺ Y zmysle $ 40 ods. 3 zá.kona o VŠ o đÍt*efunkčnéhoobdobia
ělenov spľávnej rady
navrhnutých
rektoľom a vybľaných minístrom rozhodne na pľvom zasaďnutí
spľávnej rady
Žreb, jeđnejtretine r1yžrebovaných členov sprár.nej
rady sa funkěné obdobie končípo
uplynutí dvoch ľokov ođvymenovania, đruhejtretine vyžrebovaĺých
členov správnej rad v
sa funkčnéobdobie končí po upĺynutí štyroch rokor' od r1łrnenovaníą
zvyšnej
členov sprárrne rady sa funkčnéobdobie končípo upl5,nutí
šiestich rokor'od
Ab1, 52 zacllovalo z|ožente sprárłrej rad1'uveđerr6 1,
$ 40 ods' 2 zĺíkonao VŠa\r
ods. 2 tohoto šĺatutunár'rhy na \T/menovanie nových členov
správnej rady po

''..

] Śl

ktoýclr vymenovaným kandidátonr bolo Žrebom funkčnéobdobie stanovené na 2, resp. 4
alebo 6 ľokov.

2/ Fuĺlkčnéobdobie člerra správnej ľady navľhnutého Zamestnaneckou časťouakademického
senátu je štvonočnéa funkčnéobdobie člena spľávnej mdy navĺhĺutéhoštudentskou
časťou akademického senátu je dvojľočné.
3/

Výkon funkcie člena spľávnej rady

sa skončí
uplynutím fi;nkčnéhoobdobia
odvolaním člena spľávnej rady z funkcie
c) smrtbu člena správnej ľađyalebo jeho vyhlásením za mľľveho.
Pri ukončenífi.mkcie člena správnej ľady pľed uplynutím funkčrréhoobdobia podľa
písmena b), c), oprávnený navľhovatel'navľhne začIenaspľávnej ľady svojho nominanta.

a)
b)

4/ Návľh na odvolanie člena spľávnej rady dáva mirristľovi ten orgán, ktoý ho navľhol na
vymenovanie a ak ide o členov spľávnej ĺady navľhnuĘých ľektorom môŽe návrh na ich
odvolanie pođaťaj akademický senát.
5/ Člen správnej ľady sa môževzdať členstva v správnej ľade. V takomto pľípadejeho ,rykon
fiinkcie člena spľávnej ĺady sa skončíjeho odvolaním ( bod 3 písm. b
).

ČHnolr 4
Vol'ba predsedu a podpľedsedu správnej rady
1/ Spľávna ľada je spôsobilá voliť svojho pľedsedu a podpľedsedu, ak je pľítomná
nadpolovičná väčšinavšetkých jej členov tj. najmenej osem členov spľármej iaaý. Voľba
predsedu al ebo podpredsedu spľávnej ľady prebie ha tajnýmhlasovaním.

2l Yoľbu predsedu správnej rady riadi vekovo najstaľšíprítomný člen správnej rady, kÍorý
najpľv wzve všetkých prítomných členov správnej rady, aby navrhli kandidátov na
funkciu predsedu. Kandidátom na pľedsedu alebo podpredsedu spľávnej ľady môže bý
jedine jej člen. Na platnú kandidatriru sa vyŽaduje srihtas płto-ného navrhnutého
kandidáta.

3/ Hlasovanie prebieha tak, že hlasujúci označínahlasovacom lístku priezvisko iba jedného
z ĺavrbnuých kandiđátov, ktorému ođovzdáv asvoj hlas.
4/ Na zvolenie predsedu správnej rady sa vyžađujesrihlas nadpoloviěnej väčšinyprítomných
č1enov spľávnej rađyna rokovaní správnej rady, ktoráje uznášania schopná v zmys1e oás.1
tohto článku.
5/ Ak správna radanezvolí svojho predsedu V prvom kole volieb, voľba sa opakuje tak, Že đo
ďalšieho kola postupujú tí kandidáti, ktorí získali najväčší
počet oďovzdaných hlasov.

6/ Voľbu podpľedsedu správnej rađyriadi jej predseda a posfupuje pľi nej podl'a odsekov 1 aŽ
5 tohoto článku.

7ĺ Pri skončeru členstva pľedsedu alebo podpredsedu r' správnej rade nrusí

a,

uskutočnit'noni vol'bu pľedsedu alebo podpredsedu správnej ľady.

í9

8)

Ak splávna ľada nemá pl'edsedu- r'1'konár,a jelro funkciu do
zvoienia novélro pľedsedu
podpľedseda, ak nernĺá ani podpĺedsedu, poveľí
ininisteľ niektoľéiro člena spľár,nej ľady
qi'konom funkcie pľedsedu spľárłrej ľađy
do zvolerria rror,élro pľeđseduspĺár,nej ĺađy.
Clánok 5
Pľedseđaa pođpľedsedaspľár,nej rad5,

i/

Pľedseda spľár'nej rady najmä:
a) zastupuje správnu ľadu navonok,
b) najmenej đvakľátľočnezvo!ávazasadnutie
sprármej rady,
c) navľhuje pľogľam ľokovania správnej

d) ľiadi ľokovaĺriespľármej ĺady,

ľad1,.

e) pľipľavuje návľĘ uzresení spľávnej

ľady,

f) podpisuje zápisnice z ĺokovani a a inédokumenty
správnej ľady,
g) dáva návĺlr naplat ľelctoľa vŠMU,

h) dávanávrh na odmenu ľektoľa VŠMU,
i) v súvislosti s pôsobnosťou spľávnej ľady vyme dzenej
v $ 41 zźlkonao VŠa ýmto
štatútomje opĺávłrenývyžađovaťpodklady,
stanoviská a posudky.

2/ Pođpľedsedaspľármej ĺađy:

aJ zastupuje pľedsedu spľávnej ľady počas jeho
nepľítomnosti,

b) z poveľenia spĺávnej ľady koná v jej
mene,

c) v pľÍpade,že sapredseda vzdá fankcĺe
alebo ju nemôŽe vykonávať
pľeberá kompetencie a zodpovednosť predsedu

z

íĺýchdôvodov'

do zvoIeĺtlanovéhopredsedu.

3/ Funkčnéobdobie
.zvoleného predsedu a podpľedsedu správnej rađytrvá do konca ich
funkčnéhoobdobia'
ako členov správnei rađy'Predčasnéukončenie
-"ř""ĺ"ĺe
ýkonu funkcie
pređsedualebo podpľeđsedusprávnej
,äay ni" j' ;Ń;;* ř"
členstva v
správnej
rade.

*
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7/ Správna rada đánapređcháđzajricipísomný
súhlas s návrhom rektora
ktoými chce VŠMU:

na

ptávne úkony,

a) nadobudniť nehnutelhý majetok,-ktorého
cena je vyššiaako päťstonĺásobok sumy}
od ktorej sa vecí podl'a osóbim"ho
ľľ9{ľisulpovažnjű ,u lr*omy majetok, alebo
uľobiť jeho pľevod- Za túto cenu sa połĺáaa'u'ną
mktoĺilsa v uľčitomčase a na
uľěitom mieste zvyěajne pređávatakýalebo porovnatelhý
nehnutel ný maj etok,

1

zákon č.595/2003 Z.z.

'2
C

o daniz prĺjmov v znení neskorších predpisov

1g

b) ĺradobudnút'lurutelnú vec, ktoĘ cena je vyššía
ako
kto1e.: sa veci podl'a osobitnélro pľedpisu1 považuju
za
uľobiĺ'jej pľet'od,

pät'stonásobok sumy

lĺrrotný nrajetok

c) zľiadiť r,ecné bľe1r9no, pľedkupnépľálzo k najetku VŠMU,
d) založiť inri pľál'nickúosobu ai"uo yIo?iť peiažný.łlua
ál.uo
nej alebo do irrýcir právnických osôb (
$t9 äos.s

^konuo

VS)

rrepeňaŽný

od
alebo

vklad do

e) uzavľieť zmluw o čerpaníúveru ($16 ods.6
zźů<onao vŠ)správna ľada súlrlas
neudelí' ak účelľ"-Y-i1i1|nančnýchprostľiedkov
získaných z'uvärunie je v súiade s
dlhodob5łri zámeromv|Mu a to nájma
so zámerm1, \rŠN{Uv oblasti łzdelávarua,
v oblasti q'skumu, unreleckých alaĺvĺta
vedy, r, oblasti l'udských zđľojorr,v oblasti
zahľaručnýchstykor' a medzinaľodnej
spolupľáce' v oblasti l,zťahov s
veľejnosťou' l' oblasti oľgaĺńztrciea ľiadenia,
v ' obiásti lrospođáľeniaa v oblasti
ľozvojoqých plánor' alebo splácanie úveru--podl'a
oł''o'ĺzabezpečenle hlavnej
čiĺrnostiVŠMU,ktoľou .u
"..;
zákonom o VŚ určené
poslanie vysokej školy a to

''upĺĺu

najmä:

-

'
-

-

\"ýchovu odbomíkov s najvyššímvzdelaĺnm,vysokými
moľálnymi zásadarni.
občianskou a spoločenskou zodpoveđnostbu,

qýchovu v duchu hodnôt demokľacie, humanizmu
a toleľancie a vedením
študentov k tvoľivému,kritickému anezávislému
mysleniu, zđĺavému
sebavedomíu a k náľodnej hľdosti,
qýchovu k chápaĺriu zachovźlv,aĺriu,šíľeni
u a zveľaďovaniu náľodného
'
kultúrneho dedičstva aĺôznychkultuľ v duchu
kulturneho piuľaliznu,
rozvíjuue, uchovávałríe a šíĺeníe
pozn' aĺiapľostľedníctvomvýskumnej,
vyvoj ovej a\ebo umeleckej a d. alšej tvoľivej
čírľrosti,
poskýovanię d'alšieho vzdelávania a kontinuálneho
vzđe?ávaĺia,
zapájarne sa do verejnej diskusie o spoločensĘch
a etických otźvkach a o
utv ár aní občianskej spoločnosti,
vytvaranle teoretických modelov ronĺoja spoločností,
hospodáľsfuą kultury a
umenia, najmiipre potreby štátnych orgánov,pre potreby
obce a vyšších

űzemnýchcelkov,

spoluprácou s oľgĺínmištátnej sptávy, obcami,
vyššímíúzemnými celkami a s
ustanovizňami z oblasti kultú'y a hospodiĺrskebo
života,
r ozv íj arue medzlnarodnej,
najmä erľópskej spoĘráce podporovaním
spoločných pĄelĺĺov s vysokými školami v zahtaničí
a inými zabĺaničnýmí
inštifuciami, mobilitou zamestnancov a šfudentov
vysokých škôl a vzájomným
uzná"ľaním študia a đokladovo vzđelani.

2/ Správnaľada sa vyjadĄenajmäk:
a) dlhodobému,zőłmeru VŠMUa k ďalším veciam,
ktoľéjej na prerokovanie pređIoží
ministeľ, ľektor alebo predseđaakademického
,"ááto,
b) ýročnej spľáve o čínnostiVŠMU
3/ Správna rađapo schválení r, akademickorn senáte
sclrval'uje rozpočet VŠMU. Ak
ľada rozpočet \/ŠI\4U nesclrr,áli alebo lro
sclrr.á1i s priponrienkanri, rnusí b1ď
VS MU opätovne schr'álený r' akademickom senáte a
následne v spľávnej rade.
q)

'i

t,

ak spľárłia ľada sclrváli.ľozpočet s pĺ'iponrierrkaĺni. ktoľé dodatočlre
sclrváli aj akadenrický
senát' V takorrrto.pľípade sa povaŽuje ľozpočet vŠnĺuza
schr,álený oborrra oľgáĺurri a nie
je potľebnéjelio dodatočnéschval'ovarrie v
spĺáurej rade.
4/ Najnrenej :mzľočrre
mda vypl'acúrza a zveĺejňuje rra lł,ebovom sídle vŠMUspľávu
|Pmvna
o sr'ojej činĺosti'Spľár'a
o činnosti spľár,nej
rrajmä infomácie o jej
'Jd5,"o6ru1ruje
zasadnutiach. účastijednotlírýcli členov na zasadrrutiach,
odporučaniach správnej ĺady k
činnosti vŠhdua słlpĺsjejrozírodnutí.
5/ Spľár'na ľada na návľh pľedsedu-spľármej ľady
určuje plat ľektora vŠlrĺuy súlađes
osobitnjłn pľedpisom2- Kvestor vŠMUpĺsomne orna^i ľektoľovi
na základer ozhodnutia
správnej ľady výšku azloženiefunkčnéhô phtu.
6/

spľávnej ľady má
Í*d:-člen
VSMU.

pľár,o navrhovať kandidáta do volieb karididáta na rektoľa

čIánok 7
Rokor'anĺe spľár'nej ľady
1/ Zasadnutia správnej ľady sú veĘné.

2/ I]čast člena spľá'rmej ľady na zasadnutí spĺávnej ľady jenezastupitelĺá.
3/ Spľávna ľada sa scháđzanasvojich zasađnutiachnajmenej
dvakĺát ľočne.

4/ Zasađnutie spĺármej ĺady zvolźtva jej pľedseda alebo
správnej

ľady.

z

jeho poveľenia
podpľedseđa
ľ - -_ -_

5/ Pľedseda správnej_ rađyzvolá jej zasadnutie vžđy
do tľidsiatich dní po tom, ako dostal
žiađosť
rektora alebo najmenej tľóch členov správńej ľady o zvolanle jĄ
zasadnutia.

6/ Zasadĺutle správnej rady sa ľiadi progľamom' kto.y
spľávna rađaschváii
svoJno roKovana.

na začiatku

7/ Program rokovani-a spľávnej ľady navľhuje jej predse đa
alebo podpredseda. Ak sa spľár,na
ľada schĺádzana zátklađežiadostíre}Íorąrekóinavľhne
aj pľogram jej rokovania.
8/ Členovia správnej ľady musia byt' najmen ej 7 dnípľeđ
dňom, na ktoľý bolo zvolané jej
zasadnutie, ínformovanío dáfume, mieste, čase á navľhovanoprog.u-e rokovania.
Pređsedaspľávnej r.ady.'môže jej členov infoľmovať o
navrhovairoň progr* e aj v
ponĺźľnke,ktorá sa doručuje spľavidla najmenej 7
đnlpredđňom, ł*"'y bolo zvolané
zasadnutíe' Sričastbu pomáĺlky sÚl aj písomn é materiály
'. bodom ľokovanía.
k navľhovaným

9/

Y ĺaliehavých ľ^rľ{och vytadu1ilcich neodkladné ľiešenie sa nemu
uľčenáv odseku 8 tohto článku.

sí zachovať lehota

Ial Ak sa niektory z č\enov spľármej rady nemô že zo závažných dôvodov
z11častruťjej
rokovanią je povinný ospraveđlnif sa pređsedovi vopľed.
Svoje písomné
stanovisko k
a,
Ż

zákon č' 553/2003 Z'z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri v1ikone práce vo verejnom
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

'ql,ĺ

L-

,Í

..'Ö /

$t
1Ú

,t

na\ł'hovanýłn bodonr ľokovania môŽe doručit' pľedsedovi
spľár,nej rady pľed jej
ľoko'aním.Pľedseda s týmto stanolziskonr oboznárrrilplávnu
ľađu.

1

Nál'l'h na Zrnenu alebo doplĺreĺrienar,ľhlutého pÍogľamu
môže podať kaŽdý pdtoľnný člen
spľárłrej ľady, najneskôľ pľeđlrlasovaním o p'o!.*i"
ľokovania.

1/

12l Rokovanie spľávrrej ľady spľavidla vedie jej
pľedseda.

i3l

Počas rokovania udel-uje pĺedsedajrici. slovo
členom spľávnej rady, ľektoľovi VŠ]WU
pľípadne v jeho zastupení pľoľektoľol',i
VŠMUul"uo Ĺu..toľotli'
! l' pĺedsedor'i
łJ4vvgvvv va akadeĺnickélio
senátu v poradí, r' akom sa prihiásili.

Ak sa na ľokov{.|ľ11vnej ľady áčastňujúosoby, ktoĺé
boli pľizvanépľedsedom, nrôŽe
irn predseđajúciudeliť slovo, ak á to poŽiaĘtl.

14/

15/ Administratír'u spojenú s činnosťou
správnej ľady zabezpečuje tajomník splávnej ľady,
ktoľéhovymenúva a odvoláva ľektoĺ radoi
zamestnancov VSMU. Tajomník spľármej
rady sa zučastňuje na jej zasadnutia cbbęz právahlasovď
a riađisapokyrmi jej pľedseđu.

z

čtánok 8
Hlasovanie spľávnej rady

Il O

zźrceĺochľokovania k jednotlirnýn bodom pÍogĺamu
ľozhoduje spľávna ĺada h]asovaním.

2/ Na schvďenie pľármych úkonov uvedených
v $ 41 ods.i písm . aJ až el zákonao VŠ
ačlánku 6' ods' l,.rism. a) aže) tohto šLtrltu jä
potrebný súhlas najľnenej dvoch tľetín
členov správnej rady tj. najmenej'10 členov.
3/

V

je správna rada schop nét uznźlšaťsa, ak je prítomná
najmenej
nadpolovičnáväčšinavšetĘch
jej čtenov anäplatnéuznesenie spľávnej rady je
potľebný
srihlas nadpolovičnej väčšinypřĺto-oy"n
ělenov spnĺvne; ľady s qýnimkou schvaľovąnia
rozpočtu VŠMU,určovanr- piatu ,ekto r9':,yj?đ;;rria
Ĺ alńoaobé*,, zámeru VŠMU,
vyjadreniu k qýľočnejsprávďo činnosti vŠĺłu
v ktorych pĘadoch sa vyžađujesúhlas
nadpolovičnej
ostatných veciach

väčšinyvšeĘch členov správnej rady.

4/

o

spôsobe lrlasovaniarozhođne predsedajúci, pričom
zároveňinfoľmuje členov správnej

rađyo podmienkách pľe prijatie platného
l'r^.r"oiu.

5/

o

pľedložených pozmeňujúcích alebo doplňujricich
návľhoch hlasuje správna rada podľa
poradia v akom boli pľedloženéa na platnš
uzresenie správnej ľady o pozmeňujricom
alebo doplňujúcom návrhu je potľebný súhlas
väčšinypľítomnýchčleno'
správnej ľady.
""ĺpál"'ĺo"ej

Clĺĺnok9
Zźipisnica za zasadnuŕĺa sprár,nej rady
1/

o rokovaní a výsiedkoch hlasovarria správnej rudy

ľad5'.

r,5,hotor.uje zápisĺlicu taj

Fi)

19

2/ obsah zápisnice. overia svojimi podpismi dvaja členovia
zvolení spľávnou radou
pľedseda

a

spľávnej rady- Zápisnicu doručíiajomník správnej ľady
všetkým č1enom spľávnej
ľady, ľektorovi a pľedsedovi akademického senáru đä
siedmych dní od konanía zasadnutia
spľávnej ľady.

čHnok 10

Záperečnéustanovenia
7/ I]znesenia, podnety

..3noyľk{ sľnívnejrady

webovom sídle VŠMU
'?najneskôr ao

i

k

činnosti vŠMUsa zveĘňujú na

anĺoáo dňá ich schválenia.

2/ Tento štatut bol odsúhlasený v Akademickom
senáte vŠnĺudňa 12.05.2015. AkékolŤek
jeho zmeny alebo doplnĘ musia
bý odsrihlasené Akademickým senátom VŠMUformou
písomného dodatku, ktory na návrh ľelctora
schvaĘe *ini.t". školstva, vedy, výskumu a
špoľťuSR.
3/ TenÍo štatútnadobúda platnosť dňoľn schválenia
ministľom školstva, vedy,-rnýskumu a
špoľťuSR a účinnosťnadobúda dňom doručenia
rozhodnutia o jeho schváĺení Vysokej
škole múzicĘch umení v Bľatíslave. Dňom nadobudnutia
účinnostitohto štatutu sa
súčasnerušíŠtatut,s11łävnejrady VŠMU,
ktory bol odsúhlasený v Akademickom senáte
vŠMUdňa 05.1 1 .200? a scńvalen1p .inĺ.t o* školstva SR dňa
22.01.2008 .

V Bľatislave dňa : 12.mája2015

rektor

Rašla

V Bratislav"

Vargová

predsedníčka akadem ického senátu

oo^,/7ńyfpĺ,f ^\
',:;;".,ťľ'ľ"*:

xler,MA

y' výskumu a špoľtu SR
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