Vysoká škola múzických umení v Bratislave
ROKOVACÍ PORIADOK Akademického senátu DF VŠMU

Článok 1
Poslanie a úlohy Akademického senátu DF VŠMU
1. Akademický senát Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení (ďalej len AS DF VŠMU) je orgánom
Akademickej samosprávy Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení, skladá sa z volených zástupcov
Akademickej obce DF VŠMU.
2. AS DF VŠMU a jeho členovia zodpovedajú za svoju činnosť akademickej obci DF VŠMU. Pri výkone svojej
funkcie sú členovia senátu viazaní len svojím svedomím, všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými
vnútornými predpismi DF VŠMU, pričom dbajú na záujmy DF VŠMU ako celku.
3. Rozsah činnosti AS DF VŠMU určuje § 26, § 27 a § 33 zákona 131/2002 Z. z. o Vysokých školách (ďalej len
zákon).
4. AS DF VŠMU je volený Akademickou obcou DF VŠMU, ktorej sa zo svojej činnosti zodpovedá. Spôsob
voľby AS DF VŠMU určuje vnútorný predpis Zásady volieb do AS DF VŠMU.

Článok 2
Zloženie AS DF VŠMU
1. AS DF VŠMU má 14 členov, z toho je 9 členov zamestnaneckej a 5 členov študentskej časti akademickej
obce fakulty. Jednotlivé katedry sú v AS DF VŠMU zastúpené nasledujúcim počtom členov:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

2 zástupcovia Katedry herectva,
2 zástupcovia Katedry divadelných štúdií,
2 zástupcovia Katedry bábkarskej tvorby,
1 zástupca Katedry réžie a dramaturgie,
1 zástupca Katedry scénografie,
1 zástupca Katedry divadelného manažmentu,
5 zástupcov študentskej časti akademickej obce fakulty.

2. Na celé zasadnutie AS DF VŠMU alebo k jednotlivým bodom rokovania môžu byť prizvaní aj hostia, ktorí
majú poradný hlas. S výnimkou rokovania o voľbe a odvolaní dekana, má dekan alebo v jeho zastúpení
prodekan alebo tajomník fakulty právo zúčastniť sa na všetkých zasadnutiach AS DF VŠMU, keď o to požiada.
3. AS DF VŠMU riadi predsedníctvo zložené z predsedu a dvoch podpredsedov. Jeden z podpredsedov je
spravidla študent. Voľba predsedníctva sa koná na prvom zasadnutí AS tajným hlasovaním.
4. Hostí na rokovanie prizýva predseda AS DF VŠMU.
5. Predseda pripravuje a vedie zasadnutia AS DF VŠMU, overuje správnosť zápisu zo zasadnutia a dbá na to,
aby zápisy boli včas doručené zodpovedným funkcionárom. Zápisnica zo zasadnutia AS DF VŠMU je platná po
overení jedným z podpredsedov senátu. Predseda AS DF VŠMU podpisuje korešpondenciu AS DF VŠMU a
spolu s dekanom podpisuje korešpondenciu v otázkach, pri ktorých je potrebné zaujať spoločné stanovisko.

6. Obaja podpredsedovia pomáhajú predsedovi AS DF VŠMU pri plnení jeho úloh. Zastupujú ho na základe
výslovného poverenia, ktoré platí vždy len pre konkrétnu záležitosť a na vymedzené obdobie.
7. Administratívnu a organizačnú agendu AS DF VŠMU vedie tajomník AS DF VŠMU. Tajomníka vymenúva a
odvoláva dekan zo zamestnancov fakulty po dohode s predsedom AS DF VŠMU. Ak tajomník prestane
vykonávať svoju funkciu, alebo ho dekan odvolá, vymenuje dekan do 15 dní nového tajomníka po dohode
s predsedom AS DF VŠMU.
8. AS DF VŠMU si môže zriadiť dočasné alebo stále odborné komisie a to najmä študijnú komisiu, komisiu pre
rozpočet a podnikateľskú činnosť a komisiu pre zahraničné styky a podobne.

Článok 3
Zasadnutia Akademického senátu DF VŠMU
1. Akademický senát DF VŠMU sa schádza na svoje riadne zasadnutia najmenej dva razy za akademický rok.
Rokovanie vedie predseda. Ak je predseda AS DF VŠMU neprítomný, rokovanie AS DF VŠMU vedie jeden z
jeho podpredsedov.
2. Predseda zvolá mimoriadne zasadnutie AS DF VŠMU do 15 kalendárnych dní,
a) ak ho o to požiada 1/3 členov AS DF VŠMU, alebo
b) ak ho o to požiada právoplatným uznesením Akademický senát VŠMU,
c) ak ho o to požiada dekan DF VŠMU,
d) ak o to požiada 1/3 Akademickej obce fakulty.
3. Pozvánka na riadne zasadnutie musí byť odoslaná najmenej 7 dní pred zasadnutím a okrem termínu a miesta
zasadnutia musí obsahovať aj jeho program. V prípade mimoriadneho zasadnutia musí byť pozvánka zaslaná
minimálne 3 kalendárne dni pred zasadnutím a predseda uvedie v pozvánke dôvod mimoriadneho zasadnutia,
resp. kto dal na zasadnutie podnet. V prílohe k pozvánke sa zasielajú materiály na zasadnutie, prípadne návrhy
uznesení.
4. Náplň a poradie rokovacích bodov oznámené v pozvánke sú pre priebeh rokovania záväzné. Prípadné návrhy
zmien musia účastníci zasadnutia schváliť na jeho začiatku.
5. Každý člen AS DF VŠMU má právo predkladať návrhy, sťažnosti, otázky, a to písomne prostredníctvom
predsedníctva.
6. Rozprava k nastoleným otázkam má viesť k uzneseniu.
7. Ak akademický funkcionár z vecných dôvodov nesúhlasí s rozhodnutím AS DF VŠMU, môže požiadať o
nové prerokovanie uznesenia senátu, pričom musí senátu predložiť svoje stanovisko a dôvody, v dôsledku
ktorých nesúhlasí s rozhodnutím AS DF VŠMU. Vznesenie námietky nemá odkladný účinok. Predseda senátu je
v takom prípade povinný do 3 dní zvolať mimoriadne zasadnutie senátu a prerokovať spornú otázku.
8. Na odvolanie pôvodného rozhodnutia a opätovného odhlasovania je potrebná dvojtretinová väčšina všetkých
členov na základe nového rokovania a hlasovania o danej otázke.
9. Zasadnutia AS DF VŠMU sú verejné. AS DF VŠMU informuje akademickú obec o predpokladanom
programe pripravovaného zasadnutia na webovom sídle DF VŠMU a to najneskôr 7 dní pred zasadnutím AS DF
VŠMU. O prijatých uzneseniach informuje na webovom sídle DF VŠMU do 15 pracovných dní od príslušného

zasadnutia AS DF VŠMU. Zverejnenie prijatých uznesení na webovom sídle DF VŠMU a ich zaslanie
jednotlivým členom senátu zabezpečuje tajomník AS DF VŠMU.

Článok 4
Spôsob uznášania sa a hlasovania AS DF VŠMU
1. AS DF VŠMU je uznášaniaschopný, ak:
a) pri prerokúvaní otázok uvedených v § 27 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), j) zákona sú
prítomné najmenej 2/3 všetkých členov AS DF VŠMU (t.j. najmenej 10 členov);
b) pri prerokúvaní ostatných otázok je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov
AS DF VŠMU (t.j. najmenej 8 členov).
2. Hlasovanie sa riadi § 27 ods. 2. Zákona 131/2002 Z. z. Akademický senát fakulty sa v otázkach uvedených
v článku 5 odseku 1 písm. B), C), D) a K) uznáša tajným hlasovaním a v ostatných otázkach uvedených v
odseku 1 rozhoduje tajným hlasovaním, ak o tajnom hlasovaní v danej veci rozhodne.
3. Vo výnimočných prípadoch senát môže prenechať rozhodnutie akademickej obci fakulty. Zriadi hlasovanie
referendom, ktorého rozhodnutie je platné v prípade účasti nadpolovičnej väčšiny všetkých členov akademickej
obce fakulty.

Článok 5
Pôsobnosť AS DF VŠMU
1. Akademický senát fakulty
A) schvaľuje na návrh dekana vnútorné predpisy fakulty podľa § 33 ods. 2 písm. a), b), f) Zákona
131/2002 Z. z., schvaľuje vnútorné predpisy fakulty podľa § 33, ods. 3 zákona, ak sa na návrh dekana
nerozhodne, že fakulta sa bude riadiť príslušnými vnútornými predpismi verejnej vysokej školy (§15,
ods.1 písm. b), d), i), j)), schvaľuje na návrh predsedu AS fakulty vnútorné predpisy fakulty podľa § 33
ods. 2 písm. c), d) zákona,
B) volí dekana z navrhnutých kandidátov, prípadne navrhuje odvolanie dekana z funkcie a schvaľuje návrh
rektora na odvolanie dekana (§ 28 ods. 3 Zákona 131/2002 Z. z.), ak po odvolaní dekana alebo po
predčasnom skončení výkonu jeho funkcie z iných dôvodov fakulta nemá dekana, navrhuje rektorovi
osobu, ktorá má byť poverená výkonom funkcie dekana (najviac na šesť mesiacov) do vymenovania
nového dekana,
C) schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov,
D) schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej a umeleckej rady fakulty,
E) schvaľuje návrh rozpočtu fakulty, ktorý predložil dekan a kontroluje nakladanie s finančnými
prostriedkami fakulty, na tento účel si AS môže zriadiť osobitnú komisiu,
F) schvaľuje dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo v ďalšej tvorivej
činnosti fakulty (ďalej len „dlhodobý zámer fakulty“) vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom
verejnej vysokej školy, predložený dekanom po prerokovaní vo vedeckej a umeleckej rade fakulty
a jeho aktualizáciu,

G) schvaľuje výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení fakulty predloženú dekanom,
H) pred schválením v umeleckej a vedeckej rade fakulty prerokúva návrh študijných programov, ktoré má
uskutočňovať fakulta, predložený dekanom,
I)

schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných fakultou
predložené dekanom (§15 ods. 2 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z.),

J)

vyjadruje sa o návrhu dekana na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie pracovísk
fakulty,

K) volí zástupcu fakulty do Rady vysokých škôl (§107 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z.),
L) raz za rok podáva akademickej obci fakulty správu o svojej činnosti, ktorú zverejní na webovom sídle
DF VŠMU najmenej na štyri roky,
M) vyjadruje sa k návrhom rektora na úkony (podľa § 41 ods. 1 písm. a) až c) zákona č.131/2002 Z. z.,
týkajúcich sa prevodu majetku alebo zriadenia vecného bremena, alebo predkupného práva na majetok,
ktorý slúži na plnenie úloh fakulty pred ich predložením na schválenie akademickému senátu verejnej
vysokej školy.
Článok 6
Voľba dekana fakulty
1. Dekana volí a odvoláva AS fakulty z funkcie na základe štatútu DF VŠMU.
2. Voľba dekana DF VŠMU prebieha v súlade s Článkom 19 Spôsob voľby kandidáta na dekana, štatútu DF
VŠMU.

Článok 7
Záverečné ustanovenie
Tento Rokovací poriadok bol schválený v zmysle § 33 ods. 2 písm. d) zákona 131/2002. Z. z. na zasadnutí AS
DF VŠMU dňa 15.12.2015 a nadobúda účinnosť dňom 15.12.2015.

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Rokovacieho poriadku stráca platnosť a účinnosť Rokovací poriadok AS DF
VŠMU, ktorý schválil AS DF VŠMU vo februári 2004.

V Bratislave dňa 15. 12. 2015.

doc. Mgr. art. Ján Štrbák, predseda AS DF VŠMU

