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PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
Postavenie, názov a sídlo
(1) V súlade so zákonom č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) je Štatút
Fakulty dramatických umení AU Banskej Bystrici /ďalej len FDU AU/ vnútorným predpisom
fakulty podľa § 33 odst. 2 písm. a/ zákona o vysokých školách, vychádza z ustanovení
Štatútu Akadémie umení v Banskej Bystrici a je základným dokumentom fakulty, ktorá je
vymedzená týmito základnými údajmi :
a) Názov: FAKULTA DRAMATICKÝCH UMENÍ AKADÉMIE UMENÍ
V BANSKEJ BYSTRICI
b) Skrátený názov pre operatívnu potrebu : FDU AU
c) Sídlo : Horná 95, 974 01 Banská Bystrica
d) FDU AU vznikla : 7. 10. 1998 rozhodnutím rektora AU č.j 112/98 so súhlasom
MŠ SR list č.j. 1683a/98-sekr. zo dňa 29.9.1998
e) FDU AU je súčasťou verejnej vysokej školy – Akadémie umení v Banskej Bystrici
f) symbol pre elektronické spojenie : aku.sk
cudzojazyčné ekvivalenty jej názvu:
latinsky: Facultas artis dramaticae Academia artium in Banska Bystrica
anglicky: Fakulty of Drama of Academy of Arts in Banska Bystrica
nemecky: Fakultät fur dramatische Kunst bei der Academie der Künste
in Banska Bystrica
francúzsky: Fakulté des Artes du spectacle du Académie des arts de Banska
Bystrica
rusky: Fakultet dramatičeskych iskusstv Akademiji iskusstv v Banskej Bystrici

Čl. 2
Poslanie, úlohy a postavenie
(1) Fakulta samostatne a slobodne rozvíja umeleckú, umelecko-pedagogickú a vedeckú
činnosť a pre tieto činnosti vytvára vhodné podmienky a uskutočňuje študijný program
v týchto odboroch :
a) Divadelné umenie
b) Filmové umenie a multimédia
(2) Fakulta má právo po splnení zákonom vymedzených ustanovení poskytovať
vysokoškolské vzdelávanie, udeľovať akademické tituly a akademické hodnosti
absolventom vysokoškolského štúdia.
(3) Fakulta má po splnení zákonom stanovených podmienok právo konať štátne skúšky
v príslušných študijných odboroch, právo habilitačného konania a konania na
vymenovanie profesorov.
(4) Základom pedagogickej, umeleckej a vedeckej činnosti fakulty je príprava v oblasti
herectva, réžie, dramaturgie a scenáristky, teórie, dejín a ďalších tvorivých a
umenovedných disciplín dramatických umení (divadla, rozhlasu, televízie a filmu),
pričom dbá na komplexnú prípravu a formovanie talentov ako kreatívnych individualít.
(5) Fakulta v súvislosti s plnením svojich základných úloh môže verejne predvádzať
umelecké diela, zaoberať sa vydavateľskou a výstavnou činnosťou, usporadúvať odborné
a vedecké tvorivé semináre a konferencie. Na tieto aktivity sa hľadí ako na
podnikateľskú činnosť a musia sa rozvíjať v súlade s platnými právnymi predpismi.
(6) Fakulta vykonáva v súlade s platnými právnymi predpismi aj iné podnikateľské aktivity
v oblasti svojej činnosti v súlade so zákonom č.131/2002 Z.z. v znení neskorších
predpisov a schválených Zásad pre podnikateľskú činnosť Akadémie umení, ktoré sú
prílohou štatútu AU.
(7) Fakulta spolupracuje s umeleckými školami, kultúrnymi a spoločenskými organizáciami a
inštitúciami, vedeckými pracoviskami, ako aj ďalšími právnymi subjektmi doma i v zahraničí.
(8) Na fakulte sa ustanovujú orgány akademickej samosprávy.
(9) Predstaviteľom fakulty je dekan, ktorý ju riadi, zastupuje a koná vo veciach fakulty

DRUHÁČASŤ
FAKULTA DRAMATICKÝCH UMENÍ A ZÁKLADNÁ ŠTRUKTÚRA
Čl. 3
Organizačná štruktúra

(1) O vnútornej organizácii FDU AU rozhoduje dekan fakulty po schválení AS FDU AU
(2) Fakulta dramatických umení AU má tieto organizačné zložky :
a) hospodársko-správne pracovisko :
Dekanát FDU AU
Centrum umeleckej tvorby
b) katedry :
Katedra herectva
Katedra dramaturgie, réžie a teatrológie
Katedra dokumentárnej tvorby
Katedra filmovej dramaturgie a scenáristky
c) umelecké a vedecké pracoviská:
Divadelné štúdio
Audiovizuálne štúdio
Centrum pre výskum dramatických umení (pracovisko katedry divadelnej dramaturgie, réžie a
teatrológie)
(3) Organizačnú štruktúru, riadenie, vnútorné vzťahy a činnosť Fakulty dramatických
umení AU upravuje vnútorný predpis vydaný podľa § 33 ods. 2 písm. b) zákona o
vysokých školách (Organizačný poriadok FDU AU).
(4) Vnútorné predpisy fakulty /§33 zák.č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách/ schvaľuje :
a) štatút fakulty a študijný poriadok Akademický senát AU a nadobúdajú platnosť dňom
schválenia v AS AU
b) ostatné vnútorné predpisy Akademický senát FDU AU

Čl. 4
Dekanát
Dekanát je hospodársko-správne pracovisko FDU. Pripravuje podklady pre rokovania
a rozhodovanie akademických orgánov a vedúcich zamestnancov FDU a zabezpečuje výkon
týchto rozhodnutí.
Čl. 5
Katedra
(1) Katedry sú základnými výskumno-pedagogickými pracoviskami FDU. Ich úlohou je
zabezpečiť výučbu, realizáciu akreditovaných študijných programov a rozvoj pedagogickej,
umeleckej, teoretickej a výskumnej činnosti.
(2) Podkladom pre zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zrušenie katedry je dôvodová
správa, ktorá obsahuje:
a) charakteristiku študijných programov,
b) analýzu personálnych predpokladov pre vybudovanie, resp. rozšírenie
pedagogického zboru,
c) analýzu priestorových, technických a finančných predpokladov a podmienok pre
činnosť novej katedry.
(3) Návrhy na zriadenie, zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie katedry predkladá dekan FDU na
vyjadrenie Akademickému senátu FDU [§ 27 ods. 1 písm. j) zákona].
(4) Činnosť katedry riadi vedúci katedry, ktorého na základe výberového konania menuje a
odvoláva dekan.
(5) Členmi katedry sú vysokoškolskí učitelia v pracovnom pomere s AU zaradení na FDU.

Čl. 6
Spôsob určovania počtu a štruktúry pracovných miest
(1) Na fakulte pôsobia ako zamestnanci vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci,
umeleckí pracovníci a ostatní zamestnanci
(2) Spôsob určovania počtu a štruktúry pracovných miest zamestnancov zaradených na
fakulte stanovuje dekan fakulty po schválení v Akademickom senáte FDU, v súlade s
dlhodobým zámerom Akadémie umení v Banskej Bystrici.
(3) Obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov a obsadzovanie
funkcií profesorov, docentov a vedúcich zamestnancov sa uskutočňuje výberovým
konaním v súlade so zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest
vysokoškolských učiteľov, funkcií profesorov, docentov, ostatných vysokoškolských
učiteľov a vedúcich zamestnancov. Výberové konanie na obsadenie funkcie profesora a
funkcie docenta je zároveň výberovým konaním na obsadenie pracovného miesta
vysokoškolského učiteľa.

(4) Funkcia profesora a docenta je viazaná na študijný odbor podľa vydaného vnútorného
predpisu akadémie (Štruktúra funkcií profesorov, docentov a ostatných
vysokoškolských učiteľov na Akadémii umení v Banskej Bystrici), ktorý bol na návrh
rektora akadémie prerokovaný v umeleckej a vedeckej rade akadémie a schválený
v akademickom senáte akadémie.
TRETIA ČASŤ
AKADEMICKÉ ORGÁNY A SYSTÉM AKADEMICKEJ SAMOSPRÁVY FDU AU
Čl. 7
Rozsah samosprávnej pôsobnosti FDU
(1) Do samosprávnej pôsobnosti FDU vo veciach, v ktorých koná FDU podľa zákona
v mene AU, patrí:
a) určovanie ďalších podmienok prijatia na štúdium a rozhodovanie v prijímacom
konaní na študijné programy uskutočňované na FDU,
b) vytváranie nových akreditovaných študijných programov a ich uskutočňovanie
na FDU,
c) rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa akademických práv a povinností
študentov zapísaných na štúdium podľa študijných programov
uskutočňovaných na FDU,
d) uzatváranie, zmeny a zrušovanie pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov
organizačne zaradených na FDU v rámci schválenej organizačnej štruktúry
FDU,
e) vykonávanie podnikateľskej činnosti podľa pravidiel a v rozsahu určenom
vnútorným predpisom AU,
f) spolupráca s inými vysokými školami, právnickými osobami a fyzickými
osobami v tuzemsku a v zahraničí v oblastiach, v ktorých FDU pôsobí; FDU
nadväzuje spoluprácu s inými vysokými školami, právnickými osobami
a fyzickými osobami, a to aj so zahraničnými, v oblastiach, v ktorých FDU
pôsobí, po predchádzajúcom súhlase rektora,
g) organizačná štruktúra FDU,
h) určovanie počtu prijímaných uchádzačov o štúdium spôsobom určeným
v Štatúte FDU,
i) organizácia štúdia v súlade so Študijným poriadkom AU,
j) určovanie zamerania a organizovanie umeleckej, výskumnej, vývojovej alebo
ďalšej tvorivej činnosti na FDU,
k) určovanie počtu a štruktúry pracovných miest zamestnancov zaradených na
FDU v rozsahu určenom Štatútom AU,
l) voľba členov orgánov akademickej samosprávy FDU,

m) uskutočňovanie zahraničných vzťahov a aktivít v oblastiach, v ktorých FDU
pôsobí,
n) nakladanie s finančnými prostriedkami, ktoré AU pridelila FDU, a
s finančnými prostriedkami, ktoré FDU získala inak na plnenie svojich úloh;
FDU sa tiež vyjadruje k nakladaniu s majetkom, ktorý slúži na plnenie jej úloh.
(2) FDU sa pri výkone pôsobnosti vo veciach, v ktorých má konať podľa zákona v mene
AU, riadi pokynmi dekana.
(3) Ďalšie činnosti, ktoré vykonáva FDU okrem samosprávnej pôsobnosti uvedenej
v odseku 1 tohto článku sú:
a) administratívno-správna agenda súvisiaca s výkonom funkcií dekana,
prodekanov, tajomníka, Akademického senátu FDU, Vedeckej a umeleckej
rady FDU a Disciplinárnej komisie pre študentov FDU,
b) administratívna agenda súvisiaca so štúdiom študentov na FDU,
c) určené ekonomické činnosti ako finančné, plánovacie a rozpočtové činnosti a s
tým súvisiacu agendu na úrovni FDU a príprava všetkých druhov fakultných
podkladov, potrebných pre výstupy celoškolského charakteru,
d) verejné obstarávanie tovarov, prác a služieb na fakulte v súlade s platnými
právnymi predpismi,
e) agenda slobodného prístupu k informáciám na FDU,
f) technicko-prevádzková činnosť na FDU,
g) spolupráca s ostatnými súčasťami AU podľa požiadaviek rektora AU, resp.
kvestora,
h) spracovávanie rozborov, výkazov a povinných výstupov pre potreby FDU
a AU,
i) agenda vzdelávacej činnosti a sociálnych záležitostí študentov FDU,
j) agenda umeleckej a vedeckej činnosti na FDU,
k) agenda zahraničných vzťahov na FDU.
Čl. 8
Akademické slobody a akademické práva
(1) Na fakulte 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, slobodného vyjadrovania vlastných názorov počas výučby,
d) právo členov akademickej obce voliť orgány akademickej obce a byť do nich
volený,
e) právo používať akademické insígnie a znaky a vykonávať akademické obrady
v súlade s článkom 25, 26, 27 Štatútu AU a článku 42, 43, 44 tohto štatútu.
(2) Na zabezpečenie akademických práv a akademických slobôd na fakulte sa zaručuje
nedotknuteľnosť akademickej pôdy okrem prípadov ohrozenia života, zdravia, majetku
alebo prípadov živelnej pohromy.
(3) Akademickú pôdu tvorí priestor vymedzený nehnuteľným majetkom Akadémie umení,
ktorý fakulta užíva, alebo, kde sa plní poslanie a hlavné úlohy fakulty. Vstup orgánov
činných v trestnom konaní na akademickú pôdu povoľuje rektor Akadémie umení
v Banskej Bystrici.
(4) Na akademickej pôde nesmú politické strany a politické hnutia vykonávať
politickú činnosť a zakladať svoje organizácie.
Čl. 9
Akademická obec FDU
(1) Akademická obec FDU (ďalej len „AO FDU“) je základom akademickej samosprávy
FDU. Volí a odvoláva členov Akademického senátu FDU a zástupcov za FDU
v Akademickom senáte AU.
(2) Členovia AO FDU majú právo:
a) ustanoveným spôsobom navrhovať kandidátov na členov orgánov akademickej
samosprávy AU a FDU,
b) voliť a byť volení za členov orgánov akademickej samosprávy AU a FDU,
c) navrhovať podľa ustanovení Štatútu AU a Štatútu FDU kandidáta na rektora AU
a dekana FDU,
d) zúčastňovať sa na zasadnutiach Akademického senátu AU a Akademického senátu
FDU,
e) zoznamovať sa so zápismi z rokovaní Akademického senátu AU, Akademického
senátu FDU a Vedeckej a umeleckej rady FDU,
f) vystúpiť na zhromaždení členov Akademickej obce AU a AO FDU,
g) obracať sa s návrhmi, pripomienkami a sťažnosťami na orgány akademickej
samosprávy AU a FDU.
(3) Akademickú obec FDU tvoria:
a) vysokoškolskí učitelia (ďalej len “učitelia”), umeleckí pracovníci, výskumní
pracovníci zaradení na FDU, ktorí sú s AU v pracovnom pomere na ustanovený
týždenný pracovný čas,

b) ďalší učitelia, umeleckí pracovníci, výskumní pracovníci zaradení na FDU, ktorí sú s
AU v pracovnom pomere na kratší pracovný čas, ako je stanovený týždenný pracovný
čas,
c) ďalší zamestnanci AU s vysokoškolským vzdelaním zaradení na FDU, ktorí sú s AU v
pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas alebo na kratší pracovný čas
ako je ustanovený týždenný pracovný čas,
d) študenti FDU na všetkých stupňoch štúdia.
Čl. 10
Orgány akademickej samosprávy
Orgány akademickej samosprávy sú:
a) Akademický senát FDU,
b) dekan,
c) Vedecká a umelecká rada (ďalej len “VUR FDU ”),
d) Disciplinárna komisia pre študentov FDU (ďalej len “Disciplinárna komisia FDU ”).
Čl. 11
Akademický senát FDU
(l) Akademický senát FDU (ďalej len "AS FDU ") sa skladá z volených zástupcov AO FDU a
má 11 členov. Z toho je 7 členov zamestnaneckej časti a 4 členovia študentskej časti.
(2) Členov senátu volia zo svojich radov členovia akademickej obce fakulty tak, aby v senáte
mala zastúpenie každá katedra.
(3) Členstvo v AS FDU je nezastupiteľné. Podrobnosti o vzniku a zániku členstva v AS FDU
a rokovanie AS FDU určujú Zásady volieb do AS FDU a Rokovací poriadok AS FDU.
(4) Funkčné obdobie AS FDU je štvorročné. Členstvo v AS FDU zaniká podľa zákona [§ 26
ods. 6 a 7 zákona].
(5) Funkcia člena akademického senátu fakulty je nezlučiteľná s funkciou rektora,
prorektora, dekana, prodekana, kvestora a tajomníka fakulty.
(6) Zasadnutia akademického senátu fakulty sú verejné. Dekan, alebo v jeho zastúpení
prodekan alebo tajomník fakulty a rektor majú právo vystúpiť na zasadnutí v súlade s
rokovacím poriadkom akademického senátu kedykoľvek, keď o to požiadajú. Na žiadosť
dekana alebo rektora je predseda akademického senátu fakulty povinný bezodkladne,
najneskôr však do 14 dní zvolať zasadnutie akademického senátu fakulty.
(7) AS FDU pôsobí v oblastiach definovaných v § 27 zákona.
(8) Orgánmi AS FDU sú predseda a dvaja podpredsedovia. Predsedom AS FDU je učiteľ
alebo výskumný pracovník.

(9) AS FDU a jeho členovia zodpovedajú za svoju činnosť AO FDU. Pri výkone svojej
funkcie členovia AS FDU dbajú na záujmy FDU ako celku.
(10) Činnosť AS FDU materiálne a administratívne zabezpečuje Dekanát FDU.
(11) AS FDU má právo vyžiadať si od jednotlivých pracovísk FDU materiály a dokumenty,
ktoré sú potrebné pre jeho činnosť.
Čl. 12
Dekan FDU
(1) Dekan FDU (ďalej len “dekan”) je štatutárnym orgánom FDU, riadi ju, zastupuje a koná
vo veciach FDU. Vo veciach podľa § 23 ods. 1 zákona koná v mene AU.
(2) Dekan zodpovedá za svoju činnosť AS FDU. Dekan zodpovedá rektorovi AU za svoju
činnosť vo veciach, v ktorých koná v mene AU (§ 23 ods. 1 zákona), za hospodárenie
FDU, za správny a riadny chod FDU, za kontrolu činností FDU a za svoju ďalšiu činnosť
v rozsahu určenom vnútornými predpismi AU.
(3) Dekan predkladá materiály AS FDU podľa zákona.
(4) Dekan je z pôsobnosti ustanovenej zákonom oprávnený najmä:
a) rozhodovať
 o prijatí uchádzača o štúdium na FDU,
 o oslobodení študenta z povinnosti zúčastňovať sa v semestri na
praktických cvičeniach a schvaľovať individuálny študijný plán
v zmysle Študijného poriadku FDU,
 o prerušení štúdia,
 o zriadení, zlúčení, splynutí, rozdelení alebo zrušení špecializovaných
organizačných útvarov, pracovísk a oddelení FDU,
 o uložení disciplinárnych opatrení podľa Disciplinárneho poriadku
študentov FDU a o vylúčení zo štúdia,
 o udelení štipendií študentom FDU,
 o opatreniach podľa Poriadku anketového hodnotenia učiteľov FDU,
 o iných otázkach podľa zákona;
b) ukladať prodekanom a vedúcim pracovísk FDU úlohy vo veciach, v ktorých sú
mu zodpovední a kontrolovať ich plnenie,
c) zvolávať porady svojich poradných orgánov a prerokúvať s nimi úlohy
a činnosti FDU,
d) riadiť činnosť prodekanov, tajomníka FDU a pracovísk FDU,
e) vymenúvať a odvolávať po schválení AS FDU prodekanov,
f) obsadzovať na základe výberového konania funkcie tajomníka a vedúcich
pracovísk FDU a rozväzovať s nimi pracovný pomer,
g) po predchádzajúcom schválení Vedeckej a umeleckej rady AU uzatvárať
pracovný pomer s hosťujúcimi profesormi, ktorí pôsobia na FDU,
h) uzatvárať pracovný pomer s ďalšími zamestnancami zaradenými na FDU,
i) určovať plat prodekanom a vedúcim pracovísk FDU,
j) v odôvodnených prípadoch udeľovať dekanské voľno,
k) udeľovať neplatené voľno, podpisovať dovolenky, schvaľovať žiadosti o
zmenu pracovnej doby zamestnancov zaradených na FDU,

l) uvoľňovať učiteľov na primerané obdobie z plnenia pedagogických úloh a
umožňovať, aby sa venovali iba umeleckej alebo vedeckej práci,
m) spolupracovať s inými vysokými školami, právnickými osobami a fyzickými
osobami, a to aj so zahraničnými, v oblastiach, v ktorých FDU pôsobí,
n) určovať počet prijímaných uchádzačov o štúdium na FTF v zmysle
dlhodobého rozvojového programu FDU,
o) určovať počet a štruktúru pracovných miest zamestnancov zaradených na FDU
v súlade s organizačnou štruktúrou FDU, Dlhodobým rozvojom FDU
a Dlhodobým rozvojom AU a v rozsahu finančných prostriedkov pridelených
FDU,
p) rozhodovať o návrhoch Disciplinárnej komisie FDU,
q) navrhovať VUR FDU obsadenie miest hosťujúcich profesorov,
r) predkladať vnútorné predpisy FDU na schvaľovanie AS FDU
a Akademickému senátu AU,
s) predkladať návrh rozpočtu FDU na schválenie AS FDU
t) obracať sa na AO FDU a zvolávať ju,
u) vystúpiť na zasadnutí AS FDU v súlade s Rokovacím poriadkom AS FDU
kedykoľvek o to požiada,
v) zvolať zasadnutie AS FDU, ak zasadnutie na návrh dekana predseda AS FDU
nezvolal do 14 dní, alebo ak AS FDU zasadal v predchádzajúcom
akademickom roku menej ako 4 krát.
(5) Dekan je oprávnený robiť všetky uvedené úkony iba v rozsahu finančného rozpočtu, ktorý
bol schválený Akademickým senátom AU a AS FDU na príslušný kalendárny rok.
(6) Dekan so súhlasom AS FDU vymenúva a odvoláva:
a) prodekanov,
b) členov Vedeckej a umeleckej rady FDU,
c) členov Disciplinárnej komisie FDU (§ 31 ods. 2 zákona).
(7) Dekan predkladá VUR FDU návrhy na habilitáciu docentov a návrhy na vymenovanie
profesorov.
(8) Dekan predkladá AS FDU návrhy
a) na zriadenie študijných odborov,
b) študijného programu bakalárskeho štúdia, magisterského štúdia a doktorandského
štúdia,
c) počtu a štruktúry pracovníkov FDU,
d) na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie vedeckých,
pedagogických, hospodárskych a informačných pracovísk, účelových zariadení, ako aj
špecializovaných organizačných útvarov, pracovísk a oddelení FDU,
e) na ročné rozdelenie finančných prostriedkov FDU pracoviskám FDU,
f) na hľadiská pre určenie potrebnej spôsobilosti na štúdium na FDU a spôsob jej
overovania.
(9) Všetky ostatné činnosti dekan vykonáva so súhlasom rektora.
(10) Funkčné obdobie dekana je štvorročné. Tá istá osoba môže vykonávať funkciu dekana na
FDU najviac dve funkčné obdobia po sebe. Dekan sa po uplynutí funkčného obdobia vracia

na zmluvný vzťah platný pred nástupom do funkcie dekana na miesto vysokoškolského
učiteľa zaradeného na FDU.
(11) Spôsob voľby kandidáta na dekana a spôsob prijatia návrhu na jeho odvolanie je
stanovený v ďalších ustanoveniach tohto štatútu.
(12) Po odvolaní dekana, alebo po predčasnom skončení jeho funkčného obdobia z iných
dôvodov vykonáva funkciu dekana až do zvolenia nového dekana rektorom poverená osoba z
akademických funkcionárov alebo z profesorov a docentov FDU na návrh AS FDU.
(13) Dekan je do funkcie vymenovaný rektorom AU.
(14) Dekanovi určuje plat rektor AU.
(15) Dekan môže podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich,
kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú
činnosť len s predchádzajúcim písomným súhlasom rektora AU. Obmedzenie vykonávať inú
zárobkovú činnosť sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú
činnosť, prednášateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť,
činnosti sprostredkovateľa a rozhodcu pri kolektívnom vyjednávaní a na správu vlastného
majetku alebo na správu majetku svojich detí. Činnosť znalca alebo tlmočníka môže dekan
vykonávať len vtedy, ak sa táto činnosť vykonáva pre súd, pre iný štátny orgán alebo pre
obec.
(13) Rektor AU neudelí súhlas dekanovi podľa odseku 12 v prípade, ak by podnikanie, iná
zárobková činnosť alebo členstvo v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
a) bola prekážkou riadneho plnenia povinností dekana
b) bola vykonávaná vo veci, v ktorej koná alebo môže konať AU,
c) ovplyvnila nestrannosť alebo nezaujatosť dekana.
Čl. 13
Prodekani
(1) Prodekanov vymenúva a odvoláva po schválení AS FDU dekan.
(2) Funkčné obdobie prodekanov je štvorročné. Tá istá osoba môže vykonávať funkciu
prodekana najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
(3) Prodekani zastupujú dekana v jeho neprítomnosti v rozsahu určenom dekanom.
(4) Dekan poveruje prodekanov najmä vytváraním koncepcie a metodickým riadením
pedagogického a vzdelávacieho procesu, rozvoja výskumnej činnosti a získavania grantov,
koordinácie zahraničných stykov a stykov s inými inštitúciami, organizáciou umeleckej
činnosti a akreditácie, evalvácie a rozvoja FDU.
(5) Prodekani majú právo byť prítomní a vystupovať na zasadnutí AS FDU.
(6) Podrobnosti o činnosti prodekanov ustanovuje Organizačný poriadok FDU.

Čl. 14
Stále poradné orgány dekana
(1) Stálymi poradnými orgánmi dekana sú:
a) Kolégium dekana (ďalej len “kolégium”),
b) Vedenie FDU.
(2) Členmi kolégia sú prodekani, tajomník, vedúci katedier a ďalších pracovísk FDU a v
prípade potreby ďalší dekanom prizvaní zamestnanci zaradení na FDU alebo AU. Predseda
AS FDU a zástupcovia študentov určení študentskou časťou AS FDU sa môžu zúčastňovať
zasadnutia kolégia.
(3) Členmi Vedenia FDU sú prodekani a tajomník FTF.
(4) Dekan alebo AS FDU AU môžu zriaďovať poradné komisie akademickej samosprávy,
alebo poradné komisie v odborných záležitostiach činnosti alebo rozvoja FDU.
Čl. 15
Vedecká a umelecká rada FDU
(l) Členov Vedeckej a umeleckej rady FDU (ďalej len "VUR FDU ") vymenúva a odvoláva
so súhlasom AS FDU dekan. Funkčné obdobie členov VUR FDU je štvorročné.
(2) Počet členov VUR FDU určí dekan FDU.
(3) Členmi VUR FDU sú významní odborníci z oblastí, v ktorých FDU uskutočňuje
vzdelávaciu, umeleckú, výskumnú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Najmenej jednu štvrtinu a
najviac jednu tretinu členov VUR FDU tvoria osoby, ktoré nie sú členmi akademickej obce
AU.
(4) Predsedom VUR FDU je dekan.
(5) Členstvo v UVR FDU je čestné a nezastupiteľné.
(6) VUR FDU:
a) prerokúva dlhodobý zámer FDU vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom
AU,
b) hodnotí najmenej raz za rok úroveň FDU vo vzdelávacej činnosti a v oblasti
umenia a vedy,
c) schvaľuje návrh študijných programov, ktoré má uskutočňovať FDU, na toto
rokovanie prizýva zástupcov študentov určených študentskou časťou AS FDU,
d) schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach
pre študijné programy uskutočňované na FDU,
e) schvaľuje školiteľov pre doktorandské štúdium,
f) prerokúva a predkladá Vedeckej a umeleckej rade AU kritériá na získanie
titulu docent a kritériá na získanie titulu profesor,
g) prerokúva návrhy na udelenie titulu docent a rozhoduje o ich výsledku,
h) prerokúva a predkladá Vedeckej a umeleckej rade AU návrhy na vymenovanie
profesorov,

i) prerokúva a predkladá Vedeckej a umeleckej rade AU všeobecné kritériá na
obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na FDU,
j) prerokúva a predkladá Vedeckej a umeleckej AU konkrétne podmienky
výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na FDU,
k) prerokúva a predkladá Vedeckej a umeleckej rade AU návrhy dekana na
obsadenie funkcií hosťujúcich profesorov,
l) schvaľuje na návrh predsedu VUR FDU Rokovací poriadok VUR FDU,
m) rokuje o ďalších otázkach, ktoré jej predloží predseda.
(7) Spôsob rokovania VUR FDU ustanovuje Rokovací poriadok VUR FDU.
Čl. 16
Disciplinárna komisia FDU
(1) Disciplinárna komisia FDU prerokúva disciplinárne priestupky študentov zapísaných
v študijnom programe uskutočňovanom na FDU a predkladá návrh na rozhodnutie dekanovi.
(2) Členov Disciplinárnej komisie FDU a jej predsedu vymenúva z radov členov AO FDU po
schválení AS FDU dekan.
(3) Disciplinárna komisia fakulty je päťčlenná, z čoho sú 3 zástupcovia pedagogickej časti
akademickej obce Fakulty dramatických umení AU a 2 zástupcovia študentskej časti
akademickej obce FDU AU
(4) Disciplinárne konanie sa riadi Disciplinárnym poriadkom AU pre študentov, ktorý je
platný pre študentov zapísaných na FDU.
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPÔSOB VOĽBY KANDIDÁTA NA DEKANA A SPÔSOB PRIJATIA NÁVRHU NA
JEHO ODVOLANIE
Čl. 17
Spôsob voľby kandidáta na dekana
(1) AS FDU oznámi AO FDU najneskôr desať týždňov pred ukončením funkčného obdobia
dekana, že sa začína výber kandidáta pre túto funkciu a vyzve členov AO FDU, aby predložili
v stanovenom termíne svoje návrhy kandidátov do volieb kandidáta na dekana.
(2) Voľby kandidáta na dekana riadi volebná komisia, ktorú volí AS FDU zo svojich členov.
Jeden člen komisie je študent FDU.
(3) Každý člen AO FDU môže navrhnúť jedného kandidáta do volieb kandidáta na dekana.
(4) Na funkciu dekana možno navrhnúť docenta alebo profesora. Pri výbere kandidáta sa
prihliada na jeho riadiace schopnosti.
(5) AS FDU volí kandidáta na dekana, navrhuje jeho odvolanie z funkcie a schvaľuje návrh
rektora na jeho odvolanie. Ak po odvolaní dekana alebo po predčasnom ukončení jeho
funkcie z iných dôvodov FDU nemá dekana, AS FDU navrhuje rektorovi osobu, ktorá má byť
poverená výkonom funkcie dekana do vymenovania nového dekana.

(6) Voľby kandidáta na dekana fakulty zabezpečuje najmenej päťčlenná volebná
komisia. Členmi volebnej komisie sú Akademickým senátom FDU AU zvolení členovia
akademickej obce FDU AU v zložení: najmenej traja členovia za zamestnaneckú časť
akademickej obce a najmenej dvaja za študentskú časť akademickej obce. Činnosť
volebnej komisie pre uskutočnenie volieb kandidáta na dekana riadi jej predseda, volený
podľa volebného a rokovacieho poriadku akademického senátu fakulty.
(7) Volebná komisia požiada navrhnutých kandidátov o písomný súhlas s
kandidatúrou najneskôr do 7 dní pred voľbou kandidáta na dekana.
(8) Zoznam navrhnutých kandidátov na dekana, ktorí vyjadrili súhlas s kandidatúrou,
zverejní volebná komisia 3 dní pred voľbou na výveske fakulty a prípadne na
internetovej stránke FDU AU.
(9) Voľby kandidáta na funkciu dekana sa uskutočnia najneskôr do 4 týždňov pred uplynutím
funkčného obdobia dekana. Predseda volebnej komisie predstaví kandidátov na dekana.
Každý kandidát vystúpi so svojim programom v poradí, ktoré si vyžrebuje na verejnom
zhromaždení akademickej obce FDU AU.
(10) AS FDU rozhoduje o návrhu kandidáta na funkciu dekana tajným hlasovaním. AS FDU
navrhne rektorovi AU na vymenovanie za dekana kandidáta, ktorý získal 2/3 hlasov všetkých
členov AS FDU.
(11) Ak v prvom kole volieb nezískal ani jeden z kandidátov 2/3 hlasov všetkých členov AS
FDU, uskutoční sa druhé kolo volieb.
(12) V druhom kole volieb kandidujú prví dvaja kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov
v prvom kole volieb. Pri rovnosti hlasov kandidátov na 1. mieste hlasuje sa v druhom kole len
o týchto kandidátoch. Pri rovnosti hlasov kandidátov na 2. mieste, hlasuje sa v druhom kole o
všetkých kandidátoch, ktorí sa umiestnili na 1. a 2. mieste. AS FDU navrhne rektorovi na
vymenovanie za dekana FDU kandidáta, ktorý získal v druhom kole volieb nadpolovičnú
väčšinu hlasov všetkých členov AS FDU.
(13) V prípade, ak sa nezvolí kandidát na funkciu dekana ani v druhom kole volieb, voľby sa
opakujú do jedného mesiaca odo dňa konania druhého kola volieb.
(14) Predseda akademického senátu predkladá rektorovi Akadémie umení v Banskej Bystrici
do 15 dní od uskutočnenia volieb návrh na vymenovanie dekana FDU AU.
Čl. 18
Odvolanie dekana z funkcie
(1) AS FDU podá rektorovi AU návrh na odvolanie dekana FDU vždy, ak bol dekan FDU
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ak mu bol uložený nepodmienečný trest
odňatia slobody.
(2) Z vlastného podnetu môže rektor AU so súhlasom AS FDU odvolať dekana z funkcie, ak
dekan

a) závažným spôsobom neplní svoje povinnosti,
b) hrubo alebo opakovane porušil vnútorné predpisy AU alebo FDU,
c) vážne poškodil záujem AU alebo FDU.
(3) Ak AS FDU opakovane nesúhlasí s návrhom rektora AU na odvolanie dekana, môže
rektor odvolať dekana so súhlasom Akademického senátu AU, ak bola naplnená najmenej
jedna z podmienok podľa odseku 2 tohto článku.
(4) O návrhu na odvolanie dekana z funkcie aj v iných závažných prípadoch môže začať AS
FDU rokovať, ak zaradenie návrhu na rokovanie AS FDU odsúhlasí nadpolovičná väčšina
prítomných členov AS FDU. Predseda AS FDU je povinný oznámiť túto skutočnosť
bezodkladne dekanovi a pozvať ho na to zasadnutie AS FDU, ktoré sa bude návrhom
zaoberať.
(5) FDU AU môže rokovať o návrhu na odvolanie dekana len v jeho prítomnosti. V prípade,
ak sa dekan bez prijateľného odôvodnenia na tomto rokovaní dvakrát nezúčastní, AS FDU
môže rokovať aj bez jeho prítomnosti. Hlasovaniu o schválení návrhu na odvolanie dekana
predchádza diskusia v AS FDU. O návrhu na odvolanie dekana rozhoduje AS FDU tajným
hlasovaním. Na platnosť uznesenia o odvolaní dekana je potrebný súhlas dvojtretinovej
väčšiny všetkých členov AS FDU.
(6) Návrh na odvolanie dekana z funkcie akademický senát fakulty predkladá rektorovi AU
do 15 dní od prijatia rozhodnutia.
PIATA ČASŤ
ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY SYSTÉMU VYSOKOŠKOLSKÉHO
VZDELÁVANIA POSKYTOVANÉHO FDU
Čl. 19
Študijné odbory AU
(1) AU spravuje a zverejňuje zoznam študijných odborov a študijných programov, v ktorých
poskytuje vysokoškolské vzdelávanie, vrátane ich stupňa, formy a metódy štúdia, štandardnej
dĺžky štúdia.
(2) AU zaradí nový študijný program do zoznamu študijných programov AU po priznaní
práva udeľovať absolventom tohto študijného programu akademický titul.

Čl. 20
Študijné programy FDU
(1) FDU poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch
prvého až tretieho stupňa. Organizácia všetkých stupňov vysokoškolského štúdia je založená
na kreditovom systéme.
(2) Každý študijný program obsahuje náležitosti uvedené v zákone.

(3) Dekan FDU predkladá VUR FDU po predchádzajúcom prerokovaní v AS FDU na
schválenie návrh študijných programov uskutočňovaných na FDU. Na rokovanie VUR FDU o
návrhu študijných programov sú prizývaní zástupcovia študentov, určení študentskou časťou
AS FDU.
(4) Návrhy študijných programov AU prerokované a schválené podľa odseku 3 tohto článku
predkladá rektor AU akreditačnej komisii na posúdenie spôsobilosti uskutočňovať študijný
program. Po vyjadrení akreditačnej komisie rozhodne Ministerstvo školstva SR (ďalej len
„ministerstvo“) o priznaní práva udeľovať absolventom tohto študijného programu
zodpovedajúci akademický titul.
Čl. 21
Bakalársky študijný program
(1) Bakalársky študijný program umožňuje získanie vysokoškolského vzdelania prvého
stupňa. Štandardná dĺžka bakalárskeho štúdia je 3 roky.
(2) Záverečnou prácou bakalárskeho štúdia je bakalárska práca.
(3) Absolventom bakalárskeho štúdia sa udeľuje akademický titul "bakalár" (v skratke "Bc.").
Čl. 22
Magisterský študijný program
(1) Magisterský študijný program umožňuje získanie vysokoškolského vzdelania druhého
stupňa. Štandardná dĺžka magisterského štúdia je 2 roky.
(2) Záverečnou prácou magisterského štúdia je diplomová práca.
(3) Absolventom umeleckých magisterských študijných programov sa udeľuje akademický
titul "magister umenia" (v skratke "Mgr. art.").
Čl. 23
Doktorandský študijný program
(1) Doktorandský študijný program umožňuje získanie vysokoškolského vzdelania tretieho
stupňa. Štúdium v dennej forme trvá najmenej 3 roky. V externej forme najviac 5 rokov.
(2) Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej časti a z umeleckej alebo vedeckej časti.
(3) Doktorandské štúdium končí obhajobou dizertačnej práce.
(4) Absolventom umeleckých doktorandských študijných programov sa udeľuje akademický
titul „doktor umenia“ (v skratke „ArtD.“).
Čl. 24
Akademický rok a jeho organizácia
(1) Akademický rok sa začína 1. septembra bežného roka a končí a 31. augusta nasledujúceho
roka.

(2) Štúdium v jednom akademickom roku sa člení na dva semestre – zimný a letný semester.
(3) Štúdium prvého, druhého a tretieho stupňa sa na FDU začína začiatkom zimného semestra
akademického roka.

Čl. 25
Systém ďalšieho vzdelávania na FDU
(1) FDU uskutočňuje ďalšie vzdelávanie v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi ako platené doplnkové štúdium.
(2) Pravidlá uskutočňovania ďalšieho vzdelávania a pravidlá výberu uchádzačov určí FDU vo
vnútornom predpise FDU.
(3) Výšku poplatkov spojených s ďalším vzdelávaním, ako aj formu ich úhrady a ich
splatnosť, stanoví vnútorný predpis AU, ktorý vydá rektor AU.
Čl. 26
Doplnkové štúdium
(1) Doplnkové štúdium zabezpečuje FDU ako záujmové vzdelávanie, občianske vzdelávanie a
iné vzdelávanie, ktoré umožňuje účastníkovi uspokojiť jeho záujmy a zapojiť sa do života
občianskej spoločnosti. O absolvovaní vzdelávacej aktivity vydáva FDU AU jeho
absolventom osvedčenie o absolvovaní vzdelávania.
(2) V rámci doplnkového štúdia FDU organizuje krátkodobé a dlhodobé vzdelávacie aktivity
rôznych foriem (napr. seminár, školenie, kurz, tvorivé dielne, stáže), ktoré sú zamerané
predovšetkým na zvládnutie špeciálnych tvorivých postupov, na osvojenie najnovších
poznatkov v odboroch tvorivej umeleckej činnosti, v ktorých FDU poskytuje vzdelávanie.
ŠIESTA ČASŤ
RÁMCOVÉ PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM
Čl. 27
Podmienky prijatia na štúdium
(1) Prijímacie konanie je proces umožňujúci uchádzačovi, ktorý má záujem o štúdium a
preukáže splnenie stanovených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného
študijného programu na FDU.
(2) Na štúdium je prijatý uchádzač, ak splní základné a ďalšie podmienky určené FDU pre
zvolený študijný program v zmysle zákona.
(3) Základné podmienky prijatia na štúdium určuje zákon.
(4) Ďalšie podmienky prijatia na štúdium a spôsob organizácie prijímacieho konania

upravuje študijný poriadok FDU
(5) Ďalšie podmienky prijatia na štúdium jednotlivých študijných programov prvého, druhého
a tretieho stupňa štúdia schvaľuje AS FDU.

Čl. 28
Spôsob určovania počtu prijímaných uchádzačov na štúdium FDU
Dekan fakulty po dohode s rektorom určuje počet prijímaných študentov na štúdium
daného študijného programu, v súlade s dlhodobým zámerom fakulty a Akadémie
umení.
SIEDMA ČASŤ
RÁMCOVÉ PODMIENKY ŠTÚDIA CUDZINCOV
Čl. 29
Podmienky štúdia cudzincov
(1) Prijímacie konanie a podmienky štúdia na FDU sú rovnaké pre všetkých študentov, bez
ohľadu na ich štátnu príslušnosť.
(2) Cudzinci študujú na FDU:
a) ako študenti riadneho štúdia v slovenskom jazyku (resp. v inom jazyku, v ktorom sa
uskutočňuje študijný program) podľa zákona,
b) na základe vyhlásených medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná,
c) na základe dohôd o spolupráci, uzatváraných podľa zákona, najmä v rámci
medzinárodných programov, programov Európskej únie pre akademické mobility, ako
aj dohôd s vysokými školami,
d) na základe dohody so samoplatcami,
e) na základe dohody o účasti na ďalšom vzdelávaní.
(3) Ak má dekan FDU odôvodnené pochybnosti o schopnosti uchádzača podľa ods. 2 písm. a)
tohto článku študovať v študijnom programe uskutočňovanom v slovenskom jazyku (resp.
v inom jazyku, v ktorom sa uskutočňuje študijný program), môže stanoviť, že súčasťou
prijímacej skúšky je overenie vedomostí v slovenskom jazyku (resp. v inom jazyku, v ktorom
sa uskutočňuje študijný program).
(4) Formu platenia a splatnosť školného pre cudzincov upravuje vnútorný predpis AU.
ÔSMA ČASŤ
RÁMCOVÉ USTANOVENIA O ŠKOLNOM A O POPLATKOCH SPOJENÝCH SO
ŠTÚDIOM
Čl. 30
Školné a poplatky spojené so štúdiom na FDU

Školné a poplatky spojené s vysokoškolským štúdiom na FDU vyberá AU v súlade s § 92
zákona.
Čl. 31
Forma platenia a splatnosť školného a poplatkov
(1) Školné a poplatky sa platia formou bezhotovostného platobného styku.
(2) Školné je splatné najneskôr do 30. novembra príslušného akademického roka.
(3) Poplatky sú splatné pred poskytnutím služby, za ktorú sa poplatok vyberá.
Čl. 32
Zníženie, odpustenie a odloženie platenia školného a poplatkov
Študent môže v prípadoch hodných osobitného zreteľa požiadať rektora AU písomne
o zníženie, odpustenie a odloženie platenia školného a poplatkov vždy najneskôr do 10 dní
odo dňa, keď mu bola doručená písomná výzva na zaplatenie školného alebo poplatkov.
DEVIATA ČASŤ
RÁMCOVÉ USTANOVENIA O SOCIÁLNEJ PODPORE ŠTUDENTOV
Čl. 33
Sociálna podpora študentov
(1) AU poskytuje študentom sociálnu podporu priamou a nepriamou formou.
(2) Priamou formou sociálnej podpory je poskytovanie štipendií zo štipendijného fondu a to:
a) sociálneho štipendia,
b) motivačného štipendia,
c) štipendií z vlastných zdrojov AU.
(3) Nepriamou formou sociálnej podpory poskytovanej študentom AU je finančná
a organizačná podpora športových a kultúrnych činností.
(4) O nároku na priznanie sociálneho štipendia rozhoduje dekan FDU.
(5) Každý študent má právo uchádzať sa o služby systému sociálnej podpory, ak spĺňa
podmienky predpísané na ich poskytnutie. Pri počte uchádzačov o niektorú z
nenárokových služieb presahujúcom jej celkovú kapacitu sa služba poskytne uchádzačom
podľa kritérií vopred určených akadémiou, ktoré zohľadnia najmä sociálnu situáciu a
študijný prospech uchádzača.
(6) Ak študent využil sociálnu podporu na iný účel, než na aký je určená, alebo ak sociálnu
podporu využil napriek tomu, že na ňu nemá nárok, alebo ak iným spôsobom túto
podporu zneužil, dopúšťa sa disciplinárneho priestupku podľa § 72 zákona o vysokých
školách.
DESIATA ČASŤ
AKADEMICKÉ PRÁVA A POVINNOSTI ŠTUDENTOV FDU

Čl. 34
Práva študenta
(1) Študent FDU má najmä tieto práva:
a) študovať študijný program, na ktorý bol prijatý,
b) utvoriť si študijný plán podľa pravidiel študijného programu,
c) zapísať sa do ďalšej časti študijného programu, ak splnil povinnosti určené študijným
programom alebo študijným poriadkom,
d) pri rešpektovaní časových a kapacitných obmedzení daných študijným poriadkom a
študijným programom zvoliť si tempo štúdia, poradie absolvovania jednotiek
študijného programu pri zachovaní ich predpísanej nadväznosti a zvoliť si učiteľa pri
predmete vyučovanom viacerými učiteľmi,
e) v rámci svojho štúdia sa uchádzať aj o štúdium na inej vysokej škole, a to
i v zahraničí,
f) zúčastňovať sa na umeleckej, výskumnej, vývojovej alebo ďalšej tvorivej činnosti
AU,
g) zúčastniť sa na zakladaní a činnosti nezávislých združení pôsobiacich na akademickej
pôde (spolkov, zväzov, stavovských združení) v súlade s právnymi predpismi,
h) aspoň raz ročne mať možnosť formou anonymného dotazníka vyjadriť sa o kvalite
výučby a o učiteľoch,
i) slobodne prejavovať názory a pripomienky k vysokému školstvu,
j) mať zastúpenie v samosprávnych orgánoch príslušných FDU i AU,
k) svojou umeleckou a vedeckou činnosťou verejne sprístupňovať výsledky svojej práce,
l) na informačné a poradenské služby súvisiace so štúdiom a s možnosťou uplatnenia
absolventov študijných programov v praxi,
m) ak sa na neho vzťahuje povinnosť uhradiť školné podľa zákona, rozhodnúť sa, v
ktorom študijnom programe bude v príslušnom akademickom roku študovať
bezplatne, ak má na bezplatné vysokoškolské štúdium nárok,
n) za podmienok určených Študijným poriadkom FDU zmeniť študijný program v rámci
toho istého študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov.
(2) Študent má tiež právo :
a) uchádzať sa o služby systému sociálnej podpory študentov, ak spĺňa podmienky
predpísané na ich poskytnutie,
b) využívať zariadenia akadémie v súlade s pravidlami, ktoré akadémia vopred stanoví,
c) v súlade so zásadami volieb do akademického senátu fakulty a akadémie byť volený
za študentskú časť do akademického senátu fakulty a akadémie a voliť členov
študentskej časti AS FDU AU a Akadémie umení v Banskej Bystrici,
d) mať zastúpenie v samosprávnych orgánoch fakulty,
e) podať odvolanie proti rozhodnutiam dekana fakulty, týkajúcich sa študijných otázok,
rektorovi akadémie,
f) na zastúpenie v Študentskej rade vysokých škôl.
Čl. 35
Povinnosti študenta
(1) Študijné povinnosti študenta FDU vyplývajú zo študijného programu, ktorý študuje a zo
Študijného poriadku AU a Študijného poriadku FDU.
(2) Študent FDU má najmä tieto povinnosti :

a) dodržiavať Štatút AU a Štatút FDU,
b) plniť si povinnosti vyplývajúce zo študijného programu, ktorý študuje, a zo študijného
poriadku,
c) chrániť a hospodárne využívať majetok, prostriedky a služby AU a FDU uhrádzať
školné a poplatky spojené so štúdiom podľa zákona výlučne a priamo AU a pravdivo
uviesť skutočnosti rozhodujúce na ich určenie,
d) oznámiť FDU adresu určenú na doručovanie písomností,
e) osobne sa dostaviť na písomné predvolanie rektora, dekana alebo nimi povereného
zamestnanca AU, resp. FDU na prerokovanie otázok týkajúcich sa priebehu alebo
skončenia jeho štúdia alebo súvisiacich s jeho právami a povinnosťami,
f) písomne oznámiť FDU rozhodnutie podľa § 70 ods. 1 písm. k) zákona do 30.
septembra príslušného akademického roka.
JEDENÁSTA ČASŤ
ZÁKLADNÉ ZÁSADY PRACOVNO-PRÁVNYCH VZŤAHOV NA FDU
Čl. 36
Základné zásady pracovno-právnych vzťahov na FDU a postup pri rozhodovaní
o týchto otázkach
(1) Základné zásady pracovno-právnych vzťahov na FDU a postup pri rozhodovaní v týchto
otázkach upravujú všeobecno-záväzné právne predpisy a Pracovný poriadok AU.
(2) Pracovný pomer učiteľa sa skončí koncom akademického roka kedy dovŕši 70 rokov, ak
sa pracovný pomer neskončil skôr podľa Zákonníka práce.
(3) Profesorovi staršiemu ako 70 rokov, ktorý skončil pracovný pomer s FDU a ktorý naďalej
aktívne na AU pôsobí, môže rektor priznať titul „profesor emeritus“.
(4) Právne úkony v pracovno-právnych vzťahoch vykonáva v mene AU dekan FDU pre
zamestnancov zaradených na FDU a na pracoviskách FDU
Čl. 37
Vysokoškolskí učitelia
(1) Vysokoškolskí učitelia sú zamestnanci FDU, ktorí vykonávajú vzdelávaciu činnosť vo
funkciách profesor, docent, odborný asistent, asistent a lektor v zmysle § 75 zákona.
(2) Na vzdelávacej činnosti FDU sa môžu podieľať aj:
a) významní odborníci (§ 79 zákona) vo funkcii hosťujúci profesor,
b) výskumní pracovníci a umeleckí pracovníci (§ 80 zákona) a ďalší odborníci
z iných vysokých škôl, umeleckých a výskumných pracovísk a z praxe, a to aj na
základe dohôd.
(3) Spôsob obsadzovania miest vysokoškolských učiteľov a čas, na ktorý je možné uzavrieť
pracovný pomer s vysokoškolským učiteľom, stanovuje § 77 zákona.

Čl. 38
Výskumní pracovníci a umeleckí pracovníci
(1) Na plnenie svojich úloh vo vede alebo umení môže FDU zamestnávať výskumných
pracovníkov a umeleckých pracovníkov.
(2) Výskumní pracovníci a umeleckí pracovníci sa môžu zúčastňovať aj na vzdelávacej
činnosti AU.
Čl. 39
Obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných
miest výskumných a umeleckých pracovníkov, funkcií profesorov a docentov
a funkcií vedúcich zamestnancov
(1) Obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest
výskumných a umeleckých pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich
zamestnancov sa riadi vnútorným predpisom AU – Zásadami výberového konania na
obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných
a umeleckých pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov.
(2) Vedúcimi zamestnancami FDU sú tajomník FDU a vedúci katedier. V prípade
neúspešného výberového konania môže dekan dočasne poveriť vedením pracoviska FDU
niektorého zo zamestnancov FDU, a to najdlhšie na šesť mesiacov.
DVANÁSTA ČASŤ
VNÚTORNÉ PRAVIDLÁ HOSPODÁRENIA FTF A PRAVIDLÁ NA
VYKONÁVANIE PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI FDU
Čl. 40
Hospodárenie FDU a jeho kontrola
(1) Príjmy rozpočtu FDU tvoria:
a) dotácia zo štátneho rozpočtu (hlavný zdroj financovania),
b) príjmy ako ďalšie zdroje podľa §16 ods. 3 zákona:











školné § 92 ods. 1 až 6 zákona,
poplatky spojené so štúdiom podľa § 92 ods. 7 až 10 zákona,
príjmy z ďalšieho vzdelávania,
výnosy z majetku,
výnosy z duševného vlastníctva,
príjmy z darov od fyzických a právnických osôb domácich i
zahraničných,
príjmy z dedičstva,
výnosy z podnikateľskej činnosti podľa § 18 zákona,
dotácie z rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších územných celkov,
iné príjmy.

(2) Výdavky rozpočtu sa používajú na plnenie tých úloh FDU, ktoré vyplývajú z jej poslania.

(3) FDU zostavuje vyrovnaný rozpočet na kalendárny rok a hospodári na jeho základe.
Návrh rozpočtu predkladá dekan FDU na schválenie AS FDU.
(4) FDU prispieva k vytváraniu finančných fondov AU z hospodárskeho výsledku,
darovaných prostriedkov, príjmov z dedičstva a výnosov z podnikateľskej činnosti v zmysle
§16 ods. 7 zákona.
(5) Majetok zverený FDU sa využíva na plnenie úloh vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej,
umeleckej a v ďalšej tvorivej činnosti.
(6) Pravidlá hospodárenia a vykonávanie podnikateľskej činnosti sa riadia vnútornými
predpismi AU podľa § 15 ods. 1 zákona.
(7) Kontrolu nakladania s finančnými prostriedkami FDU vykonáva AS FDU [§ 27 ods. 1
písm. e) zákona] .
Čl. 41
Pravidlá na vykonávanie podnikateľskej činnosti
(1) FTF vykonáva podnikateľskú činnosť podľa § 23 zákona.
(2) V rámci podnikateľskej činnosti fakulta vykonáva za úhradu činnosť nadväzujúcu na jej
vzdelávaciu, výskumnú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť alebo činnosť slúžiacu
na účinnejšie využitie ľudských zdrojov a majetku.
(3) Podnikateľská činnosť nesmie ohroziť kvalitu, rozsah a dostupnosť činnosti napĺňajúcich
poslanie akadémie.
(4) Podrobnosti o vykonávaní podnikateľskej činnosti fakulty vyplývajú z o Štatútu
Akadémie umení v Banskej Bystrici.
TRINÁSTA ČASŤ
PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA AKADEMICKÝCH INSÍGNIÍ A VYKONÁVANIA
AKADEMICKÝCH OBRADOV
Čl. 42
Insígnie a taláre
(1) Vonkajším výrazom akademických tradícií, práv, slobôd ako aj právomoci a
zodpovednosti rektora, prorektorov, dekanov a prodekanov na akadémii a jej fakultách sú
akademické insígnie.
(2) K akademickým insígniám akadémie patria :
a) rektorské žezlo,
b) rektorská reťaz.
(3) Rektorské žezlo je valcovitého tvaru. Skladá sa z hlavice, tela a spodnej rímsy s držaním
pre drevenú rúčku. V delení držadla je kocka. Tieto detaily sú zhotovené z mosadze a
pozlátené na vysoký lesk. Telo žezla je vysokoleštený, pozlátený valec, na ktorom sú

pripevnené štyri strieborné symbolické ženské postavy (múzy) znázorňujúce - hudbu (dievča
v ľavej ruke drží lýru, v pravej ruke zvitok papiera ako partitúru), herectvo (dievča v pravej
ruke drží masku ako znak herectva, priečne cez telo ku ľavej ruke jej padá závoj ako opona),
sochárstvo (dievča drží v ľavej ruke plastiku Venuše Milétskej, pravá ruka so špachtľou je
voľne spustená) a maliarstvo (postava dievčaťa v ľavej ruke drží maliarsku paletu, v pravej
voľne spustenej ruke drží štetec). Na kocke sa striedavo opakujú symboly štátneho znaku a
banskobystrického erbu.
(4) Rektorská reťaz je zhotovená z galvanicky pozláteného mosadzného drôtu, ukončená
medailou z pozlátenej medi. Na medaile je výtvarnou skratkou vyjadrená geografická poloha
Akadémie umení v Banskej Bystrici (vlasy mladej dievčiny vejú v tvare kartografického
zobrazenia Slovenskej republiky ako symbol jednoty všetkých zložiek akademickej obce
akadémie. Kruhové pole medaily je hornej časti vyplnené štátnym znakom Slovenskej
republiky a v dolnej časti znakom mesta Banská Bystrica. Po obvode medaily je textové
vyjadrenie: Akadémia umení Banská Bystrica).
(5) Počas slávnostných obradov akademickí funkcionári používajú slávnostné oblečenie
taláre, ktorých vzhľad sa odlišuje podľa funkcií a druhu akademického obradu.
Na akadémii sú oprávnení používať taláre :
a) rektor,
b) prorektori,
c) dekani,
d) prodekani,
e) predseda akademického senátu akadémie,
f) akademický (rektorský) pedel.
(6) Dokumentácia insígnií a talárov je uložená v archíve akadémie.
Čl. 43
Pravidlá požívania insígnií a talárov
(1) Insígnie a taláre sa používajú spoločne pri akademických obradoch a slávnostných
príležitostiach akadémie.
(2) Insígnie sa samostatne používajú pri oficiálnom prijatí významných hostí akadémie a
fakúlt :
- ústavných činiteľov Slovenskej republiky,
- oficiálnych predstaviteľov cudzích štátov,
- oficiálnych predstaviteľov zahraničných univerzít,
- oficiálnych predstaviteľov iných zahraničných inštitúcií spolupracujúcich s akadémiou a
fakultami.
(3) Spôsob používania akademických insígnií a talárov je analogický s pravidlami používania
akademických insígnií a talárov podľa čl. 25 Štatútu AU
Čl. 44
Pravidlá vykonávania akademických obradov

(1) Akademické obrady na fakulte sú inaugurácia dekana, imatrikulácia, promócie, slávnostné
zasadnutie umeleckej a vedeckej rady fakulty, slávnostné zhromaždenie akademickej obce pri
významných udalostiach a výročiach, otvorenie akademického roka.
(2) Dekan je uvádzaný do svojej funkcie spravidla slávnostnou inauguráciou. Dekana do
funkcie uvádza rektor AU za účasti členov akademického senátu, členov akademickej
obce a protokolárne pozvaných hostí. Pri tejto príležitosti dekan prednesie inauguračnú
reč.
(3) Imatrikulácia je akademický obrad, pri ktorom sú študenti po zložení
imatrikulačného sľubu prijímaní do akademickej obce. Text slávnostného sľubu tvorí
prílohu č. 1 tohto štatútu.
(4) Promócia je slávnostný akademický obrad za prítomnosti rektora, alebo ním povereného
prorektora a akademických funkcionárov fakulty, pri ktorom je absolventom študijných
programov po zložení sľubu odovzdaný vysokoškolský diplom s uvedením získaného
akademického titulu. Promócií sa zúčastňujú hostia pozvaní absolventmi. Text sľubu tvorí
prílohu č. 3 tohto štatútu.
(5) Otvorenie akademického roka je tradičný obrad, ktorého sa zúčastňujú rektor, prorektori,
dekani, predseda akademického senátu akadémie, členovia umeleckej a vedeckej rady
fakulty, predseda správnej rady akadémie, vedúci zamestnanci akadémie, pedel a ďalší
členovia akademickej obce. Na oficiálne pozvanie sa otvorenia akademického roka
zúčastňujú zástupcovia slovenských, alebo zahraničných vysokých škôl a čestní hostia.
ŠTRNÁSTA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Čl. 45
Spoločné ustanovenia
Súčasťou štatútu Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sú tieto
prílohy :
a) príloha č. 1 Slávnostný imatrikulačný sľub
b) príloha č. 2 Imatrikulačný list
c) príloha č. 3 Sľub absolventa
Čl. 46
Záverečné ustanovenie
(1) Tento Štatút FDU schválil AS FDU na svojom zasadnutí dňa . 2010.
(2) Tento Štatút FDU schválil Akademický senát AU na svojom zasadnutí dňa ........ 2010.
(3) Tento Štatút FDU nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom AU.
(4) Dňom nadobudnutia platnosti tohto Štatútu FDU stráca platnosť a účinnosť Štatút FDU
schválený AS FDU dňa 29. apríla 2003 a schválený Akademickým senátom AU dňa ... 2003.

doc. PhDr. Ján Sládeček, PhD.
predseda AS FDU AU BB

doc. Mgr. Milan Švehlík, ArtD.
dekan FDU AU BB

doc. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD.
predsedníčka Akademického senátu AU BB

doc. Mgr.art. Matúš Oľha, PhD.
rektor AU BB

Príloha k Štatútu FDU AU č. 1
Slávnostný imatrikulačný sľub študentov FDU AU
„ Sľubujem, že si budem riadne plniť povinnosti študenta Akadémie umení, že
budem vždy zachovávať v úcte jej humanistickú a demokratickú tradíciu, budem
rešpektovať rozhodnutia rektora Akadémie umení, dekana Fakulty dramatických umení a
ďalších akademických funkcionárov. Sľubujem, že budem študovať tak, aby moja budúca
činnosť prinášala Slovenskej republike a všetkému ľudstvu duševný i hmotný úžitok. „
Príloha č. 2 k Štatútu FDU AU
Vzor imatrikulačného listu fakulty :
AKADÉMIA UMENÍ
V BANSKEJ BYSTRICI
FAKULTA DRAMATICKÝCH UMENÍ

IMATRIKULAČNÝ LIST
JOZEF PRVÝ
rodom z Bardejova
JE IMATRIKULOVANÝ /Á/ V ROKU 2010/2011
AKO ŠTUDENT /KA/ PRVÉHO ROČNÍKA
doc. Mgr. Milan Švehlík, ArtD.
dekan
FDU AU
BANSKÁ BYSTRICA
16. 11. 2010

Príloha č. 3 k Štatútu FDU AU
SĽUB ABSOLVENTA
"Prijímam diplom o ukončení štúdia na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v
Banskej Bystrici. Čestne sľubujem, že vždy uchovám vo vďačnej pamäti túto verejnú vysokú
školu, jej ušľachtilé snahy a ciele. Sľubujem, že budem využívať získané vedomosti a
zručnosti k ďalšiemu umeleckému a odbornému rastu v prospech rozvoja humanistických
princípov kultúry a celej spoločnosti."

