VOLEBNÝ A ROKOVACÍ PORIADOK
AKADEMICKÉHO SENÁTU FDU AU

1. časť

Článok 1
Poslanie a právomoc akademického senátu
1. Akademický senát (ďalej len „AS“) je samosprávnym zastupiteľským orgánom
Fakulty dramatických umení AU v Banskej Bystrici (ďalej len „fakulta“). Má 11
členov, z toho jednu tretinu tvoria študenti.
2. AS najmä:
a) schvaľuje na návrh dekana vnútorné predpisy fakulty podľa § 33 ods. 2 písm. a/,
b/, a f/ a vnútorné predpisy fakulty podľa § 33 ods. 3, zák. o VŠ 131/2002, ak sa
na návrh dekana nerozhodne, že fakulta sa bude riadiť príslušnými vnútornými
predpismi Akadémie umení /§ 15 ods. 1 písm. b/, d/ a i/. Schvaľuje na návrh
predsedu AS FDU AU vnútorné predpisy fakulty podľa § 33 ods. 2 písm. c/ a d/
zákona o VŠ
b) volí kandidáta na dekana, prípadne navrhuje odvolanie dekana z funkcie
a schvaľuje návrh rektora na odvolanie dekana /§ 28 ods. 3 zákona o VŠ/; 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 do vymenovania nového dekana
c) schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov a tajomníka
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
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 Akadémie umení, 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) po prerokovaní vo vedeckej a umeleckej rade fakulty schvaľuje návrh študijných
programov, ktoré má uskutočňovať fakulta, predložených dekanom
i) schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov
uskutočňovaných fakultou predložené dekanom /§15 ods.2 písm. f/ zákona o VŠ/
j) vyjadruje sa o návrhoch dekana na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie
alebo zrušenie pracovísk fakulty
k) volí zástupcu fakulty do Rady vysokých škôl /§107 ods. 3 zák. o VŠ/

l) raz za rok podáva akademickej obci fakulty správu o svojej činnosti, ktorú vyvesí
na verejne prístupné miesto a zverejní na internetovej stránke fakulty
m) vyjadruje sa k návrhom rektora na úkony podľa §41 ods. 1 písm. a/ až c/
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 Akadémie umení.

Článok 2
Komisie AS
1. AS si môže zriadiť pre úseky svojej činnosti komisie, napr.
- pre ekonomické otázky,
- pre sociálne otázky študentov,
- pre zahraničné styky.
2. Schôdze komisií zvolávajú ich predsedovia podľa potreby, rokujú podľa
vlastných rokovacích poriadkov. Pre platnosť uznesenia komisie je potrebný
súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých jej členov.

Článok 3
Organizačná štruktúra AS
(1) AS FDU AU sa člení na zamestnaneckú časť a na študentskú časť. Členov
zamestnaneckej časti akademického senátu
volia v priamych tajných
voľbách členovia zamestnaneckej časti akademickej obce FDU AU. Členov
študentskej časti AS volia v tajných voľbách členovia študentskej časti
akademickej obce fakulty.
(2) Akademický senát fakulty má 11 členov. Z toho sú 6 pedagógovia zástupcovia zamestnaneckej časti akademickej obce, 1 THP zástupca
zamestnaneckej časti AO a 4 zástupcovia študentskej časti akademickej
obce.
(3) Akademický senát FDU AU volí zo svojich radov funkcionárov AS FDU AU :
predsedu AS, podpredsedu a tajomníka AS. AS FDU AU môže z vážnych
dôvodov funkcionárov AS odvolať.
(4) Členom zamestnaneckej časti AS môže byť len člen zamestnaneckej časti
akademickej obce fakulty. Členom študentskej časti AS môže byť len člen
študentskej časti akademickej obce fakulty.
(5) Funkcia člena AS fakulty je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora,
dekana a prodekana, kvestora a tajomníka fakulty.

Článok 4
Práva a povinnosti členov, predsedu a podpredsedu AS
1. Funkcia člena AS je dobrovoľná a čestná.
2. Členovia AS zastupujú záujmy akademickej obce a za svoju činnosť jej
zodpovedajú.
3. Členstvo v AS je nezastupiteľné.
4. Členstvo v AS zaniká:

g)
5.

6.
7.

a/ skončením funkčného obdobia člena,
b/ vymenovaním člena do niektorej z funkcií uvedených v článku 3 odseku 4
c/ skončením pracovného pomeru k FDU AU člena zamestnaneckej časti akademickej obce
d/ prerušením, alebo skončením štúdia člena študentskej časti akademickej obce
e/ vzdaním sa funkcie člena
f/ odvolaním člena z funkcie akademickou obcou z dôvodu:
- závažného a opakovaného porušenia tohto volebného a rokovacieho poriadku
AS FDU AU
- straty morálnej a trestnej bezúhonnosti
smrťou člena
Ak zaniklo členovi AS FDU AU členstvo v AS pred skončením funkčného obdobia
podľa článku 4, ods. 4, písmeno b/ - g/ zvolí zodpovedajúca časť akademickej
obce na uvoľnené miesto nového člena akademického senátu fakulty, ktorého
funkčné obdobie trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorému členstvo
predčasne zaniklo.
Ak sa člen nemôže zúčastniť zasadania, je povinný včas ospravedlniť svoju
neúčasť predsedovi, prípadne podpredsedovi.
Funkčné obdobie členov AS je štvorročné.

Článok 5
Predseda AS
1. AS fakulty volí predsedu senátu z profesorov, docentov, vedeckých pracovníkov
alebo umeleckých pracovníkov, ktorí sú členmi senátu na obdobie štyroch rokov.
2. Predseda zvoláva a vedie zasadnutia, zodpovedá za vypracovanie časového
harmonogramu riadnych zasadnutí.
3. Podpredseda zastupuje predsedu počas jeho neprítomnosti.

Článok 6
Zasadnutia AS
1. Zasadnutia AS sú verejné.
2. Zasadnutia sú riadne, spravidla jedenkrát za semester, a mimoriadne.
3. Predseda je povinný zvolať riadne zasadnutie najmenej 7 dní pred jeho
konaním
a mimoriadne, ak o to požiada 1/3 členov AS alebo 1/3 členov AO. O priebehu
zasadnutia a prijatých uzneseniach vyhotoví tajomník AS zápis, ktorý po
overení predsedom doručí všetkým členom AS, dekanovi FDU AU
a tajomníkovi FDU AU. Zápisnice z rokovaní AS sa zverejnia na verejne
prístupnom mieste fakulty, ak je zápisnica mimoriadne rozsiahla, vyvesí sa
uznesenie AS.
4. Dekan fakulty vytvára pre prácu AS primerané priestorové, materiálnotechnické, organizačné a personálne podmienky. Dekan alebo v jeho
zastúpení prodekan, alebo tajomník fakulty a rektor majú právo vystúpiť na
zasadnutí v súlade s rokovacím poriadkom akademického senátu, kedykoľvek
o to požiadajú.
5. Na žiadosť dekana alebo rektora je predseda AS FDU AU povinný
bezodkladne, najneskôr však do 14 dní zvolať zasadnutie akademického
senátu fakulty.
6. AS môže prizývať na rokovania aj iné osoby s hlasom poradným.

7. Termíny a miesto rokovania AS sú vopred zverejnené na verejne prístupnom
mieste fakulty.
8. Predseda AS AU pripraví program zasadnutia, ktorý sa oznámi členom AS
FDU AU súčasne v pozvánke na zasadnutie AS AU. Členovia AS FDU AU
môžu v lehote do 10 dní pred termínom konania zasadnutia AS FDU AU AU
predložiť pripomienky a návrhy na zasadnutie senátu.
9. Dôležité dokumenty a materiály, ku ktorým má AS FDU AU udeliť súhlas
alebo ich schváliť, predkladá predseda AS členom AS pred termínom
zasadnutia AS .
10. Zaraďovať na rokovanie AS dodatočne navrhované body, ktoré neboli
uvedené na zverejnenom programe nie je prípustné.

Článok 7
Volebný poriadok
1. AS fakulty sa volí akademickou obcou fakulty na obdobie 4 rokov.
2. Voľby členov AS organizuje volebná komisia, ktorá je 5-členná. Členom volebnej
komisie nemôže byť navrhovaný kandidát na členstvo v AS. Voľby do AS sú
priame tajné.
3. Volebná komisia sa musí ustanoviť najmenej jeden mesiac pred voľbami, vyhlásiť
voľby, spôsob volieb, deň a miesto konania volieb.
4. Registrácia kandidátov sa končí 7 dní pred voľbami.
5. Päť dní pred voľbami zverejní volebná komisia zoznamy kandidátov, členené
na skupiny (zamestnanecká časť AS, študentská časť AS).
6. Každý člen AO volí len zástupcov tej časti AO ku ktorej prináleží (zamestnanci zamestnancov, študenti-študentov).
7. Výsledky volieb oznámi volebná komisia do troch dní po uskutočnení volieb.

Článok 8
Hlasovací poriadok
1. Pre uznášaniaschopnosť AS sa vyžaduje 2/3 prítomnosť všetkých členov AS.
2. Pre platnosť uznesenia AS je potrebný nadpolovičný súhlas prítomných
členov, okrem otázok uvedených v čl. 1, ods. 2, písm. b, c, d, k, kde je
potrebný súhlas 2/3 všetkých členov AS.
3. V otázkach uvedených v čl. 1, ods. 2, písm. b,c,d,k, a článok 3, ods. 3 sa
uznáša AS tajným hlasovaním. V ostatných otázkach sa rozhoduje tajným
hlasovaním, ak o tajnom hlasovaní v danej veci rozhodne AS. / §27 ods. 2
zák. 131/2002/
4. Členovia a predseda majú rovnaké hlasovacie práva v prípade rovnosti hlasov
rozhoduje hlas predsedu.
5. Prepisovanie, dopisovanie, či akékoľvek iné úpravy hlasovacích lístkov sú
neprípustné. Takto upravovaný hlasovací lístok je neplatný.
6. Za členov AS FDU sú zvolení kandidáti, ktorí za jednotlivé časti akademickej
obce získali najviac hlasov. Ak viacerí kandidáti získali rovnaký počet hlasov,
odovzdajú predsedovi volebnej komisie písomné stanovisko, či trvajú na
konaní druhého kola volieb, alebo sa mandátu vzdávajú v prospech iného
kandidáta.

7. Ak k dohode nedôjde, tak o zvolení kandidáta rozhodne druhé kolo volieb,
ktoré sa uskutočnia neodkladne.
8. Po skončení volieb do AS FDU AU volebná komisia zverejní výsledky volieb
a zápisnicu podpísanú všetkými členmi volebnej komisie odovzdá predsedovi
AS FDU AU.
9. Hlasovacie lístky sa archivujú v zapečatenej obálke.
10. Na doplňovacie voľby do AS FDU AU primerane platia ustanovenia týchto
zásad.

Článok 9
Rozhodovacia pôsobnosť AS AU vo vzťahu k predkladanej agende dekana
1.
Písomnosti, ktoré sú predkladané dekanom na schválenie alebo udelenie
súhlasu v AS podľa § 27 odst. 1 zákona o VŠ sa doručia na zaprotokolovanie do
agendy AS k ďalšiemu postupu.
2. AS prerokuje agendu dekana na najbližšom riadnom zasadnutí AS.
3. V prípadoch, v ktorých má AS pôsobnosť rokovaciu, vyjadrovaciu - konečnú
rozhodovaciu právomoc má dekan.
4. V prípadoch, v ktorých AS FDU AU má pôsobnosť schvaľovaciu alebo udeľuje
súhlas, konečnú rozhodovaciu právomoc má AS FDU AU.
Článok 10
Záverečné ustanovenia
1. Zrušuje sa Volebný a rokovací poriadok AS FDU AU, ktorý tvoril prílohu štatútu
FDU AU AU zo dňa 21. januára 1999, ktorý bol registrovaný Ministerstvom školstva
SR pod č.j. 842/1999-51-ÚP včítane jeho doplnkov.
2. Na návrh predsedu AS AU bol volebný a rokovací poriadok AS FDU AU podľa §
33 odst.5, zákona o vysokých školách schválený Akademickým senátom FDU
AU 27. septembra 2002 a nadobúdajú platnosť dňom schválenia.
Banská Bystrica , 27. septembra 2002

