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Š T A T Ú T  

Vysokej školy manažmentu v Trenčíne 
 

 
Prvá časť 

Základné ustanovenia 
 

Čl. 1 
 

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne (ďalej len „VŠM“ alebo „škola“) bola zriadená 
v súlade s § 33a zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších 
predpisov ako neštátna vysoká škola zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 
286/1999 Z.z. o zriadení Vysokej školy manažmentu v Trenčíne. Podľa § 111 ods. 1 
zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sa VŠM od 1.1.2002 
transformovala na súkromnú vysokú školu a je uvedená v prílohe č. 3 k zákonu.  

 
Čl. 2 

 
1. VŠM je vysokou školou poskytujúcou vysokoškolské vzdelanie 

v akreditovaných bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných 
programoch na neziskovom základe. 

2. So zreteľom na skutočnosť, že vzdelávanie je celoživotný proces, poslaním 
VŠM je ponúkať študijné programy vysokej kvality komukoľvek, kto má 
záujem o vzdelávanie a má na to požadované schopnosti. VŠM poskytuje 
vysokoškolské štúdium v dennej a externej forme. Cieľom VŠM je poskytovať 
vzdelávanie na úrovni relevantnej pre súčasnú a budúcu hospodársku prax, a to 
najmä: 
- zabezpečovaním najvyššieho možného štandardu kvality ponúkaných 

programov pri zachovaní princípu otvorených dverí k vzdelaniu,  
- zabezpečovaním aktívnej účasti pri rozhodovacom procese zo strany 
študentov, pedagogických pracovníkov a pracovníkov administratívy,  

- vytváraním inštitúcie, ktorá funguje na princípoch samofinancovania pri 
efektívnom využívaní dostupných zdrojov, 

- budovaním a rozvíjaním pozitívneho verejného imidžu prostredníctvom 
vzťahov s verejnosťou, profesionálnym prístupom a kvalitou poskytovaných 
programov,  

- službou intelektuálnym potrebám a profesionálnym ašpiráciám študentov, 
formovaním vzdelávajúcej sa spoločnosti, ktorá stojí na morálnych a 
etických princípoch správania sa všetkých jej členov a 

- vytváraním prostredia pre zamestnancov, ktoré stimuluje rozvoj schopností a 
osobnostný rast pri zachovaní cieľov a poslania školy. 

 
Čl. 3 

 
1. Štatút upravuje najmä organizáciu a riadenie VŠM, štúdium na VŠM a zásady 

hospodárenia VŠM.  
2. VŠM samostatne a slobodne rozvíja vzdelávaciu, študijnú, vedecko-výskumnú a 

inú s tým súvisiacu činnosť. Pre tieto činnosti vytvára vhodné podmienky v 
medziach dostupných zdrojov. 
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Čl. 4 

 
1. VŠM je právnickou osobou a vystupuje vo svojom mene prostredníctvom 

predsedu správnej rady a rektora školy. Ich kompetencie sú bližšie 
špecifikované v tomto štatúte. 

2. VŠM má sídlo na adrese Bezručova 64, 911 01 Trenčín. 
3. VŠM môže v prípade potreby zriaďovať detašované pracoviská. Postup pri ich 

zriaďovaní je upravený v článku 6, odseku 5 nižšie.  
4. Administratívno-organizačnú činnosť detašovaného pracoviska riadi riaditeľ 

detašovaného pracoviska, ktorý pracuje v súlade s nariadeniami a pokynmi 
akademických a administratívnych funkcionárov školy. Postavenie riaditeľa 
detašovaného pracoviska je upravené v organizačnom poriadku školy.  

5. Detašované pracovisko VŠM je zriadené v Bratislave. 
 

Druhá časť  
Organizácia a riadenie školy 

 
Organizačná štruktúra školy zodpovedá základným úlohám, funkciám a poslaniu 
školy uvedeným v § 1 zákona. Akademické funkcie školy (t.j. rektor, prorektor, 
vedúci katedry) môžu vykonávať len pedagogickí a vedeckí zamestnanci školy. 
 

Prvý oddiel 
Správna rada 

 
Čl. 5 

 
1. Správna rada (ďalej aj „rada“) je najvyšším riadiacim a rozhodujúcim orgánom 

školy. Akademické a administratívne záležitosti školy rieši rada v súlade s 
rokovacím poriadkom rady. Členovia rady nemusia mať trvalý pobyt na území 
Slovenskej republiky. 

2. Členov rady vymenúva a odvoláva rada s tým, že návrh osoby, ktorá má byť 
vymenovaná do a/alebo odvolaná z funkcie člena rady, môže podať ktorýkoľvek 
člen rady. Na rozhodovanie rady o vymenovaní a odvolávaní členov rady sa 
aplikuje článok 7, odsek 4. až 6. nižšie.Členstvo v rade je zlučiteľné s funkciou 
rektora. Člen rady môže byť do funkcie vymenovaný aj opakovane. 

3. Rada má päť členov.Ustanovujúci členovia sú členovia rady uvedení v Prílohe 1 
tohto štatútu, ktorí významnou mierou prispeli k zriadeniu VŠM. 
Členstvoustanovujúcich členov v rade je doživotné. Doživotnosť členstva 
ustanovujúcich členov rady znamená nielen dĺžku ich funkčného obdobia, ale aj 
skutočnosť, že ustanovujúci člen rady nemôže byť počas svojho života zo svojej 
funkcie odvolaný a ani inak zbavený funkcie. Jeho členstvo v rade môže 
skončiť len dobrovoľným vzdaním sa funkcie alebo smrťou. Odvolať alebo inak 
zbaviť členstva v rade spôsobom uvedeným v tomto štatúte možno len členov 
rady, ktorí boli vymenovaní na uprázdnené miesta po ustanovujúcich členoch 
rady (ďalej len „kmeňoví členovia“). Funkčné obdobie kmeňových členov rady 
je päťročné. 

4. Rada si spomedzi svojich členov volí predsedu rady. Predseda rady vykonáva 
svoju funkciu pokiaľ trvá jeho členstvo v rade – t.j. predseda rady nemôže byť 
svojej funkcie zbavený bez toho, aby súčasne zanikla aj jeho funkcia členarady. 
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5. Predseda rady môže vymenovať výkonný výbor z členov rady na zabezpečenie 
agendy k zasadnutiam rady. Výkonný výbor má najviac troch členov, vrátane 
jeho predsedu. 

6. Rada môže ročne zvoliť najmenej troch a najviac dvadsiatich členov poradného 
orgánu rady reprezentujúcich záujmy školy. Títo členovia nemajú právo v rade 
hlasovať, budú však na zasadnutiach rady predkladať odporúčania týkajúce sa 
vzdelávania alebo potrieb výučby. Funkčné obdobie týchto členov je jeden rok, 
pričom môžu byť zvolení opakovane.  

7. Členovia rady majú nárok na odmenu za výkon svojej funkcie. Výšku odmien 
jednotlivých členov rady určí správna radana návrh predsedu rady.  

 
Druhý oddiel 

Právomoci správnej rady 
 

Čl.  6 
 

1. Štatutárnym orgánom VŠM je predseda rady. Predseda rady vykonáva 
administratívne práce spojené s riadením školy a je zodpovedný za zabezpečenie 
jej riadneho chodu. 

2. Rada je najvyšším riadiacim a rozhodujúcim orgánom školy a vykonáva všetky 
právomoci nevyhnutné na zabezpečenie jej poslania, dosiahnutie jej cieľov a na 
výkon funkcií, ktoré jej boli uložené zákonom alebo týmto štatútom.  

3. Rada má právomoc prijímať a meniť štatút. 
4. Rada prerokuje kandidáta na rektora VŠM, ktorý bol navrhnutý akademickým 

senátom, a do pätnástich dní tento návrh kandidáta buď potvrdí a predloží ho 
ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len 
„minister“), alebo návrh kandidáta zamietne. Správna rada postupuje rovnako aj 
pri návrhu akademického senátu na odvolanie rektora. 

5. Rada na návrh rektora po prerokovaní v akademickom senáte zriaďuje alebo 
zrušuje detašované pracoviská, a to podľa potrieb vzdelávacieho procesu  a v 
súlade s filozofiou a poslaním VŠM.  

6. Rada vykonáva všeobecný dozor nad stavom a činnosťou školy a v prípade 
potreby ukladá rektorovi a/alebo predsedovi rady vykonať potrebné opatrenia.  

7. Predseda rady zodpovedá rade za hospodárenie školy a rozhoduje o nakladaní s 
hnuteľným i nehnuteľným majetkom školy a jej finančnými prostriedkami.  

8. Štatutárny orgán školy predkladá návrh dlhodobého zámeru VŠM 
akademickému senátu na schválenie po jeho prerokovaní vo vedeckej rade a jeho 
aktualizácii. 

9. Rada predkladá výročnú správu o činnosti VŠM akademickému senátu na 
schválenie. 

 
Tretí oddiel 

Zasadnutia a rozhodovanie správnej rady 
 

 Čl. 7 
 

1. Rada zasadá riadne najmenej jedenkrát do roka. 
2. Zasadnutie rady môže kedykoľvek zvolať predseda rady alebo ktorýkoľvek 

dvaja členovia rady. Zasadnutie rady sa koná v sídle školy alebo na inom mieste, 
na ktorom sa členovia rady dohodnú. 

3. Každý člen rady obdrží písomné oznámenie o zasadnutí rady najmenej 5 dní 
vopred. 
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4. Rada je uznášaniaschopná, ak sú na jej zasadnutí prítomní aspoň traja členovia. 
Rada rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných členov. Každý člen rady má 
jeden hlas. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlaspredsedu rady. 

5. Prvá veta odseku 4. tohto článku sa nevzťahuje na rozhodovanie rady 
o vymenovaní nových členov rady na uprázdnené miesta v rade v prípade, kedy 
má rada menej ako troch členov. V takom prípade sa neaplikuje žiadna 
podmienka týkajúca sa uznášaniaschopnosti rady a rada rozhoduje prostou 
väčšinou hlasov prítomných členov. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, ak 
má rada iba jedného člena, rozhodne o vymenovaní nových členov rady na 
uprázdenené miesta tento člen rady sám.  

6. V prípade, ak (i) rada nemá žiadneho člena alebo ak (ii) hlasovaním podľa 
odseku 5. tohto článku sa dosiahla rovnosť hlasov a nemôže sa aplikovať 
posledná veta odseku 4. tohto článku, pretože aktuálne nie je zvolený predseda 
rady, nových členov rady na uprázdnené miesta vymenuje akademický senát.  

 
Štvrtý oddiel 

Akademická obec, akademické práva a slobody, akademická pôda 
 

Čl. 8 
 

1. Akademickú obec VŠM tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, 
ktorí sú s VŠM v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, ako 
aj všetci ďalší zamestnanci pracujúci pre VŠM na základe pracovnej zmluvy 
(zamestnanecká časť akademickej obce vysokej školy) a študenti VŠM 
(študentská časť akademickej obce vysokej školy).  

2. Na VŠM 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 

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 voliť orgány akademickej obce a byť do 

nich volený, 
f) právo používať akademické insígnie a znaky a vykonávať akademické 

obrady. 
3. Využívanie akademických slobôd a akademických práv podľa odseku 2. vyššie 

musí byť v súlade so zásadami demokracie, humanity a s právnym poriadkom. 
4. Na zabezpečenie akademických práv a akademických slobôd je zákonom 

zaručená nedotknuteľnosť akademickej pôdy okrem prípadov ohrozenia života, 
zdravia, majetku alebo prípadov živelnej pohromy.  

5. Akademickú pôdu VŠM tvorí priestor vymedzený nehnuteľným majetkom, ktorý 
VŠM vlastní, spravuje, má v nájme alebo kde VŠM plní svoje poslanie a hlavné 
úlohy. 

6. Na akademickej pôde nesmú politické strany a politické hnutia vykonávať 
politickú činnosť a zakladať svoje organizácie. 

7. Medzi akademické insígnie VŠM patrí talár a reťaz rektora školy. 
8. Akademické insígnie sa používajú a akademické obrady sa vykonávajú v súlade 

s tradíciami školy. 
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Čl. 9 
 

1. Základným akademickým pracoviskom školy je katedra. Úlohou katedry je 
zabezpečiť výučbu a ďalší rozvoj v príslušnom študijnom odbore.  

2. O zriadení, zmene názvu, zlúčení, splynutí, rozdelení alebo zrušení katedier 
rozhoduje rektor na návrh rady a po vyjadrení akademického senátu.  

3. Na čele katedry je vedúci katedry. Vedúceho katedry ustanovuje rektor.  
4. Sústavu katedier, ich pôsobnosť ako aj spôsob zabezpečovania 

administratívneho chodu školy určuje organizačný poriadok školy.     
5. Informačným pracoviskom VŠM je knižnica. Na jej čele je riaditeľ knižnice. 

Riaditeľa knižnice vymenúva a odvoláva predseda rady. 
 

Piaty oddiel 
Akademický senát  

 
Čl. 10 

 
1. Akademický senát sa skladá z volených zástupcov akademickej obce VŠM; má 

najmenej 15 členov, z toho najmenej jednu tretinu tvoria študenti.  
2. Akademický senát sa člení na zamestnaneckú časť a na študentskú časť. Členov 

zamestnaneckej časti volia tajným hlasovaním vo voľbách členovia 
zamestnaneckej časti akademickej obce. Členov študentskej časti volia tajným 
hlasovaním vo voľbách členovia študentskej časti akademickej obce. Členom 
zamestnaneckej časti akademického senátu môže byť len člen zamestnaneckej 
časti akademickej obce VŠM. Členom študentskej časti akademického senátu 
môže byť len člen študentskej časti akademickej obce VŠM. 

3. Funkcia člena akademického senátu je nezlučiteľná s funkciou rektora, 
prorektora, a predsedu rady. 

4. Funkčné obdobie členov akademického senátu je štvorročné.  
5. Zasadnutia akademického senátu sú verejné. Rektor alebo v jeho zastúpení 

prorektor alebo predseda rady 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. 

6. Členstvo v akademickom senáte zaniká  
a) skončením funkčného obdobia člena, 
b) vymenovaním člena do niektorej z funkcií podľa odseku 3. vyššie, 
c) skončením členstva v zamestnaneckej časti akademickej obce VŠM, 
d) prerušením štúdia člena študentskej časti akademického senátu, 
e) skončením štúdia člena študentskej časti akademického senátu, ak 

nepožiadal o pozastavenie členstva podľa § 8 ods. 8 zákona; člen s 
pozastaveným členstvom považuje za neprítomného na rokovaní, 

f) nezapísaním sa na štúdium najneskôr v posledný deň určený na zápis 
prijatých uchádzačov o štúdium v príslušnom akademickom roku, ak ide o 
člena s pozastaveným členstvom,  

g) uplynutím šiestich mesiacov odo dňa pozastavenia členstva; to neplatí, ak 
k obnoveniu členstva došlo v tejto lehote, 

h) vzdaním sa funkcie člena, 
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i)       odvolaním člena z funkcie príslušnou časťou akademickej obce; dôvody 
odvolania a postup pri voľbe a odvolaní určuje vtútorný predpis VŠM - 
zásady volieb do akademického senátu, 

j)       smrťou člena. 
7. Ak zaniklo členovi akademického senátu členstvo pred skončením funkčného 

obdobia, zvolí príslušná časť akademickej obce na uvoľnené miesto nového 
člena akademického senátu, ktorého funkčné obdobie trvá do konca funkčného 
obdobia člena, ktorému členstvo zaniklo. 

8. Prvé zasadnutie akademického senátu sa uskutoční najneskôr do jedného 
mesiaca po jeho voľbe.  

9. Akademický senát si volí predsedu, podpredsedu a jedného člena, ktorí tvoria 
predsedníctvo akademického senátu. Predsedníctvo zabezpečuje prípravu 
zasadnutí akademického senátu v súlade s rokovacím poriadkom akademického 
senátu a dbá na realizáciu jeho rozhodnutí.  

 
Čl. 11 

 
1. Akademický senát VŠM má nasledovné právomoci: 

a) vyjadruje sa k návrhom na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, 
zrušenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla školy, 

b) vyjadruje sa k návrhom študijného poriadku, štipendijného poriadku, 
disciplinárneho poriadku a rokovacieho poriadku disciplinárnej komisie 
VŠM predložených rektorom a schvaľuje na návrh predsedu 
akademického senátu zásady volieb do akademického senátu a rokovací 
poriadok akademického senátu VŠM, 

c) vyjadruje sa k návrhom štatútu, zásad výberového konania na 
obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, výskumných 
pracovníkov a funkcií profesorov a docentov, pracovného poriadku a 
organizačného poriadku VŠM,  

d) navrhuje kandidáta na rektora správnej rade a navrhuje odvolanie rektora z 
funkcie správnej rade, 

e) vyjadruje sa k návrhu rektora na vymenovanie a odvolanie prorektorov, 
f) schvaľuje návrh rektora na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady 

školy, 
g) vyjadruje sa k návrhu rozpočtu školy, ktorý mu predložil štatutárny orgán 

školy, 
h) schvaľuje dlhodobý zámer školy predložený štatutárnym orgánom školy 

po prerokovaní vo vedeckej rade školy a jeho aktualizácii, 
i)       schvaľuje výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení, ak je 

VŠM povinná túto správu podľa zákona vyhotoviť, 
j)       pred schválením vo vedeckej rade vysokej školy prerokúva návrh 

študijných programov, predložených rektorom, 
k) schvaľuje podmienky prijatia na štúdium predložené rektorom,  
l)       vyjadruje sa k návrhu správnej rady na zriadenie, zmenu názvu, zlúčenie, 

splynutie, rozdelenie alebo zrušenie súčastí školy, ktoré nie sú fakultami, 
m) volí zástupcu školy do Rady vysokých škôl, 
n) volí zástupcu do Študentskej rady vysokých škôl; tohto zástupcu volí len 

jeho študentská časť, 
o) raz za rok podáva akademickej obci školy správu o svojej činnosti, ktorú 

vyvesí na verejne prístupnom mieste a zverejní na webovom sídle školy 
najmenej na štyri roky, 

p) plní iné úlohy podľa zákona a tohto štatútu. 
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2. Akademický senát školy v otázkach uvedených v odseku 1., písm. d) a f) vyššie, 
rozhoduje tajným hlasovaním. Tajným hlasovaním rozhoduje aj v ostatných 
otázkach uvedených v odseku 1. vyššie, ak o tajnom hlasovaní v danej veci 
rozhodne. 

 
Čl. 12 

 
1. Akademický senát pracuje formou zasadnutí.  
2. Zasadnutia akademického senátu sa konajú spravidla dva razy ročne. Na 

zasadnutia akademického senátu sa pozýva rektor a predseda správnej rady 
školy. 

3. Zasadnutia zvoláva predseda akademického senátu. Predseda akademického 
senátu je povinný zvolať zasadnutie akademického senátu najneskôr do 10 dní 
od doručenia návrhu najmenej jednej tretiny jeho členov. 

 
Čl. 13 

 
1. Akademický senát je uznášania schopný, ak sú na zasadnutí sú prítomné aspoň 

dve tretiny z celkového počtu jeho členov.  
2. Na platné uznesenie akademického senátu je potrebný súhlas nadpolovičnej 

väčšiny všetkých členov senátu. 
 

Šiesty oddiel 
Rektor, prorektori 

 
Čl. 14 

 
1. Rektor je predstaviteľom akademickej obce školy. Rektor za svoju činnosť 

zodpovedá akademickému senátu. Vo veciach akademického chodu a riadenia 
školy však zodpovedá správnej rade školy.  

2. Rektora zastupuje v jeho neprítomnosti v neodkladných veciach prorektor. 
3. Škola má najviac troch prorektorov. Po prerokovaní v správnej rade rektor určí 

úseky, v ktorých ho jednotliví prorektori zastupujú. 
4. Rektor rozhoduje najmä o: 

a) prijatí uchádzača o štúdium na škole, 
b) prerušení štúdia študenta školy a o žiadosti študenta inej vysokej školy o 

zápis na štúdium na VŠM podľa § 59 ods. 5 zákona, 
c) zriadení, zmene názvu, zlúčení, splynutí, rozdelení alebo zrušení katedier, 

a to na návrh rady a po vyjadrení akademického senátu, 
d) o uložení disciplinárnych opatrení podľa disciplinárneho poriadku pre 

študentov VŠM, 
e) o udelení štipendií. 

5. Rektor presadzuje zaujmy akademickej obce v štatutárnom orgáne VŠM a 
podieľa sa na príprave vnútorných predpisov VŠM a na dlhodobom zámere 
VŠM. 

6. Rektor po prerokovaní v akademickom senáte predkladá vedeckej rade na 
schválenie návrh študijného programu. 

7. Rektor predkladá akademickému senátu na schválenie návrh na vymenovanie a 
odvolanie členov vedeckej rady školy. 

8. Rektor udeľuje na základe rozhodnutia vedeckej rady VŠM vedecko-
pedagogický titul „docent“ a predkladá ministrovi návrhy na vymenovanie 
profesorov prezitentom SR, schválené vo vececkej rade VŠM. 
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9. Rektor riadi proces výberu a prijímania akademických zamestnancov školy. 
10. Správna rada môže svojím rozhodnutím preniesť na rektora i ďalšie 

kompetencie. 
 

Čl. 15 
 

1. Rektora vymenúva a odvoláva prezident SR na základe návrhu ministra. 
Ministrovi návrh na vymenovanie alebo odvolanie rektora predkladá správna 
rada na základe návrhu akademického senátu (viď článok 6 odsek 4. a článok 11. 
ods. 1. písm. d) vyššie).  

2. Akademický senát navrhuje správnej rade kandidáta na rektora na základe volieb 
kandidáta na rektora. Právo navrhovať kandidátov do volieb kandidáta na rektora 
majú členovia akademickej obce. Návrh na kandidáta na rektora musí byť 
podporený aspoň piatimi členmi akademickej obce, aby sa o ňom mohlo vo 
voľbách hlasovať. Termíny predkladania návrhov na kandidáta na funkciu 
rektora určí akademický senát. Katedry sa môžu uzniesť na odporúčaní 
kandidáta na funkciu rektora za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny svojich 
členov. Tieto odporúčania môžu členom akademickej obce pomôcť pri podávaní, 
resp. podporovaní návrhov kandidátov do volieb kandidáta na rektora. Osoba, 
ktorá vo voľbách kandidáta na rektora získa najviac hlasov, bude akademickým 
senátom navrhnutá správnej rade ako kandidát na rektora. 

3. Akademický senát môže prijať návrh na odvolanie rektora z funkcie a predložiť 
ho správnej rade. Návrh na odvolanie rektora z funkcie môže dať akademickému 
senátu ktorýkoľvek člen rady. 

4. Prorektorov vymenúva a odvoláva rektor po vyjadrení akademického senátu. 
Funkčné obdobie prorektorov je štvorročné. Na škole môže tá istá osoba 
vykonávať funkciu prorektora najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. 

5. Po odvolaní rektora alebo po predčasnom skončení výkonu jeho funkcie z iných 
dôvodov vykonáva do vymenovania nového rektora funkciu rektora VŠM osoba 
poverená správnou radou na návrh akademického senátu. 

 
Siedmy oddiel 
Vedecká rada 

 
Čl. 16 

 
1. Vedecká rada je koncepčný a iniciatívny orgán školy. 
2. Počet členov vedeckej rady je najviac 21. Členov vedeckej rady školy vymenúva 

a odvoláva rektor po schválení akademickým senátom školy. Funkčné obdobie 
členov vedeckej rady školy je štvorročné. 

3. Členmi vedeckej rady školy sú významní odborníci z oblastí, v ktorých škola 
uskutočňuje vzdelávaciu a vedecko-výskumnú činnosť. Najmenej jedna štvrtina 
a najviac jedna tretina členov vedeckej rady školy sú osoby, ktoré nie sú členmi 
akademickej obce VŠM. 

4. Predsedom vedeckej rady školy je rektor. 
5. Vedecká rada je schopná sa uznášať, ak sú na jej zasadnutí prítomné najmenej 

dve tretiny jej členov. Na platné uznesenie vedeckej rady je potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. 

6. Vedecká rada: 
a) prerokúva dlhodobý zámer VŠM, 
b) pravidelne, najmenej však raz za rok, hodnotí úroveň školy vo vzdelávacej 

činnosti a v oblasti vedy, techniky alebo umenia, 
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c) schvaľuje návrh študijných programov; na rokovanie vedeckej rady o 
návrhu študijných programov sú prizývaní zástupcovia študentov určení 
študentskou časťou akademického senátu VŠM, 

d) schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych 
skúškach pre študijné programy uskutočňované na vysokej škole (viď § 63 
ods. 3 zákona); schvaľuje školiteľov na doktorandské štúdium podľa § 54 
ods. 4 zákona, 

e) schvaľuje kritériá školy na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 
vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá školy na vyhodnotenie 
splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“, 

f) prerokúva návrhy na udelenie titulu „docent“ a rozhoduje o ich výsledku v 
študijných odboroch, v ktorých VŠM uskutočňuje študijné programy, 

g) prerokúva a schvaľuje návrhy na vymenovanie profesorov, 
h) schvaľuje všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a 

docentov, 
i)       schvaľuje konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov, 
j)       schvaľuje návrhy rektora na obsadzovanie funkcií hosťujúcich profesorov, 
k) udeľuje vedecké hodnosti „doctor scientiarum" (v skratke „DrSc."), 
l)       udeľuje významným domácim aj zahraničným osobnostiam titul „doctor 

honoris causa" (v skratke „Dr.h.c."), 
m) navrhuje rektorovi udeliť čestný titul „profesor emeritus", 
n) schvaľuje na návrh predsedu vedeckej rady rokovací poriadok vedeckej 

rady VŠM, 
o) schvaľuje program vedeckej činnosti v rozsahu dostupných zdrojov, dáva 

podnety na jeho perspektívny rozvoj a napomáha rozvoju zahraničných 
stykov a 

p) plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi školy. 
7. Vedecká rada rokuje o otázkach, ktoré jej predloží predseda vedeckej rady, alebo 

o otázkach, na ktorých sa uznesie. 
 

Ôsmy oddiel 
Vedúci katedry 

 
Čl. 17 

 
1. Vedúci katedry je zodpovedný za priebeh a rozvoj pedagogickej a vedeckej 

práce na katedre. 
2. Vedúci katedry zabezpečuje organizačný, administratívny a hospodársky chod 

svojho pracoviska. 
 

Tretia časť 
Vysokoškolské štúdium 

 
Prvý oddiel 

Prijímanie na štúdium 
 

Čl. 18 
 

1. Podmienky prijímania na štúdium vypracúva rektor a schvaľuje akademický 
senát. 

2. Škola zverejní včas, najneskôr do 20. septembra v akademickom roku, ktorý 
predchádza akademickému roku, v ktorom sa má štúdium začať, ak ide o 
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bakalársky študijný program alebo študijný program podľa § 53 ods. 3 zákona, a 
pri ostatných študijných programoch najneskôr dva mesiace pred posledným 
dňom určeným na podanie prihlášok, lehotu na podanie prihlášok na štúdium, 
podmienky prijatia, termín 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. Tieto skutočnosti sa musia 
zverejniť na úradnej výveske školy a webovom sídle školy. Rovnakým 
spôsobom škola zverejní aj informáciu o počte uchádzačov, ktorý plánuje prijať 
na štúdium príslušného študijného programu. 

 
Druhý oddiel 
Priebeh štúdia 

 
Čl. 19 

 
1. Štúdium sa uskutočňuje podľa študijného programu a je trimestrálne. Bakalársky 

študijný program končí štátnou skúškou a obhajobou bakalárskej práce. 
Absolventom sa udeľuje akademický titul “bakalár” (v skratke “Bc”.). 
Magisterský študijný program končí štátnou skúškou a obhajobou diplomovej 
práce. Absolventom sa udeľuje akademický titul “magister” (v skratke “Mgr”.). 
Doktorandský študijný program končí dizertačnou skúškou a obhajobou 
dizertačnej práce. Absolventom sa udeľuje akademický titul “doktor” 
(“philosophiae doctor”, v skratke“PhD”). 

2. Podrobnosti o organizácii štúdia, študijných povinnostiach a skúškach určuje 
študijný poriadok VŠM a disciplinárny poriadok VŠM. 

3. Podmienky štúdia cudzincov na VŠM sú identické s podmienkami štúdia 
občanov Slovenskej republiky s tým rozdielom, že (i) od cudzincov, ktorí sú 
občanmi niektorého členského státu Európskej únie, sa naviac vyžaduje 
registrácia pobytu na území Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 1 písm. d) 
zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“) 
a (ii) od cudzincov, ktorí nie sú občanmi niektorého členského státu Európskej 
únie, sa naviac vyžaduje prechodný pobyt na účel štúdia podľa § 24 zákona o 
pobyte cudzincov. 

 
Čl. 20 

 
Študentovi, ktorý nemôže splniť počas trimestra všetky študijné povinnosti v 
určených termínoch z vážnych osobných, najmä zdravotných dôvodov, môže rektor 
povoliť prerušenie šúdia. Prerušenie štúdia sa povoľuje na žiadosť študenta. Ak 
skončia dôvody prerušenia štúdia, možno na žiadosť študenta prerušenie štúdia 
skončiť aj pred uplynutím času jeho prerušenia. Počas prerušenia štúdia nemá študent 
práva a povinnosti študenta. 
 

Čl. 21 
 

Rektor môže povoliť za podmienok určených v študijnom poriadku VŠM zápis 
študentovi, ktorý bol prijatý na štúdium študijného programu príslušného stupňa v 
rovnakom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore na inej vysokej 
škole, ak o to písomne požiada; o žiadosti študenta rektor rozhodne do 30 dní od 
doručenia všetkých podkladov určených k takému rozhodnutiu študijným poriadkom 
VŠM. 
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Čl. 22 
 

1. Štúdium na VŠM môže skončiť o.i. aj zanechaním štúdia. V takom prípade je 
dňom skončenia štúdia deň, keď bolo VŠM doručené písomné vyhlásenie 
študenta o zanechaní štúdia. 

 
2. Ak sa študent nedostaví na zápis do nasledujúceho obdobia štúdia alebo sa 

nedostaví po prerušení na opätovný zápis, VŠM ho písomne vyzve 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 
zápis, deň, do ktorého sa mal študent zapísať do ďalšieho obdobia štúdia alebo v 
ktorom sa mal opätovne zapísať, sa považuje za deň, v ktorom študent zanechal 
štúdium. 

 
Štvrtá časť 

Zásady pracovnoprávnych vzťahov 
 

Čl. 23 
 

1. Na VŠM ako zamestnanci pôsobia vysokoškolskí učitelia a ostatní zamestnanci.  
2. Vysokoškolskí učitelia pôsobia vo funkciách profesor, hosťujúci profesor, 

docent, odborný asistent, asistent a lektor.  
3. Pracovný pomer na miesto vysokoškolského učiteľa so zamestnancom, ktorý 

nemá vedecko-pedagogický titul „profesor“ ani „docent“, možno uzavrieť na 
základe jedného výberového konania najdlhšie na päť rokov.  

4. Pracovný pomer vysokoškolských učiteľov sa skončí koncom akademického 
roku, v ktorom dovŕšia 70 rokov veku, ak sa ich pracovný pomer neskončil skôr 
podľa osobitných predpisov. 

5. Počet a štruktúra pracovných miest na škole vyplýva z ekonomických možností 
školy a z počtu akreditovaných študijných programov. 

6. Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov VŠM sa spravujú zákonom č. 311/2001 
Z.z., Zákonník práce v znení neskorších predpisov a zásadami výberového 
konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, 
výskumných pracovníkov a funkcií profesorov a docentov. 

 
Piata časť 

Hospodárenie 
 

Čl. 24 
 

1. Škola je financovaná z poplatkov za štúdium a z ďalších zdrojov (z prostriedkov 
z vlastnej činnosti, darov, grantov, dotácií alebo dedičstva).  

2. Škola vykonáva prevádzkovú činnosť v súlade s právnym poriadkom Slovenskej 
republiky, so svojimi vnútornými predpismi a pravidlami a svojimi zmluvnými 
záväzkami.  

3. Škola hospodári na základe rozpočtu, ktorý sa pripravuje pre každý akademický 
rok. 
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Šiesta časť 
Školné, poplatky spojené so štúdiom a sociálna podpora študentov 

 
Čl. 25 

 
1. VŠM funguje na neziskovom princípe. Štúdium sa uskutočňuje za školné a 

poplatky spojené so štúdiom, výška ktorých pokrýva náklady na štúdium. 
2. VŠM zverejní najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na 

podávanie prihlášok na štúdium školné a poplatky spojené so štúdiom na 
nasledujúci akademický rok. Aktuálna výška školného a poplatkov sa zverejňuje 
na webovom sídle školy a na informačnej tabuli študijného oddelenia. 

3. VŠM poskytuje študentom (i) sociálne štipendium z prostriedkov štátneho 
rozpočtu (ďalej len „sociálne štipendium“) a (ii) štipendium z vlastných zdrojov 
VŠM. 

4. Poskytovanie sociálneho štipendia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky. 
Študenti VŠM majú možnosť uchádzať sa aj o niektoré z ponúkaných štipendií 
od domácich a zahraničných darcov. Podrobnosti sú uvedené v štipendijnom 
poriadku školy. 

5. VŠM podľa svojich možností a z vlastných zdrojov utvára podmienky pre 
športovú činnosť študentov a túto činnosť podporuje, a to napr. formou podpory 
športových klubov. 

6. VŠM vytvára všeobecne prístupné akademické prostredie aj vytváraním 
zodpovedajúcich podmienok štúdia pre študentov so špecifickými potrebami bez 
znižovania požiadaviek na ich študijný výkon.  

 
Siedma časť 

Prechodné a záverečné ustanovenia 
 

Čl. 26 
 

1. Správna rada podáva výklad štatútu a iných vnútorných predpisov školy, ak je 
vec sporná.  

2. Výklad správnej rady nadobúda záväznosť, ak ho potvrdí predseda správnej 
rady. Záväzný výklad sa zverejňuje spoločne s úplným znením štatútu, resp. 
iného vnútorného predpisu školy. 

3. Tento štatút prijala správna rada dňa 23.1.2019. 
4. Tento štatút schválil zriaďovateľ školy dňa 24.1.2019.   
5. Tento štatút, ako aj všetky jeho zmeny, nadobúdajú platnosť dňom registrácie 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a 
účinnosť najskôr odo dňa nadobudnutia právoplatnosti príslušného rozhodnutia o 
registrácii. 

 
 

 
........................................................... 
Ing. Ján Rebro, PhD. 
predseda Správnej rady 
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Príloha 1 
 

Ustanovújúci členovania správnej rady sú: 
 
Ing. Ján Rebro, PhD. 
Mgr. Branislav Zlocha 
Ing. Jozef Žiška 
JUDr. Alena Lacková 
 


