
 

Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ROKOVACÍ  PORIADOK 
AKADEMICKÉHO SENÁTU 

 
FAKULTY MÚZICKÝCH UMENÍ 

AKADÉMIE UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ROKOVACÍ PORIADOK 

 



 AKADEMICKÉHO SENÁTU  

AKADÉMIE UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI 

  

  

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

1.       Rokovací poriadok Akademického senátu Fakulty múzických umení Akadémie  
umení v Banskej  Bystrici (ďalej len AS FMU AU) je vypracovaný v súlade s článkom 9 
Štatútu Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. 

2.       Právne postavenie, pôsobnosť a právomoc AS FMU AU sú dané ustanoveniami 
zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 
len zákon o VŠ). 

3.       Termín zasadnutia AS FMU AU sa v dostatočnom časovom predstihu zverejní 
obvyklým spôsobom. 

  

Článok 2 

Ustanovujúce zasadnutie AS FMU AU a orgány AS FMU AU 

1.       Ustanovujúce zasadnutie AS FMU AU zvoláva predchádzajúci predseda AS FMU 
AU a vedie zasadnutie až do zvolenia nového predsedu AS FMU AU.  

2.       AS FMU AU na prvom ustanovujúcom zasadnutí príslušného funkčného obdobia volí 
predsedu a jedného podpredsedu priamym tajným hlasovaním. 

3.       Na funkciu predsedu a podpredsedu môže kandidovať každý člen AS FMU AU. 

  

Článok 3 

Spôsob voľby predsedu AS FMU AU a podpredsedu AS FMU AU 

1.       Voľba predsedu AS FMU AU a voľba podpredsedu AS FMU AU sa riadi týmito 
zásadami : 

a) AS FMU AU rozhodne o voľbe predsedu a podpredsedu tajným hlasovaním, za 
účasti aspoň 3/4 počtu členov, pričom na zvolenie je potrebná väčšina prítomných členov AS 
FMU AU, 

b)  v prípade, ak žiadny z kandidátov nezíska potrebný počet hlasov, pokračuje sa vo 
voľbách podľa potreby ďalšími kolami. Pri postupe do druhého a prípadne aj ďalšieho kola sa 
vylúči kandidát alebo kandidáti s najnižším počtom získaných  hlasov, 

c)  ak v prípade hlasovania vznikne situácia podľa písm. b) tohto článku, hlasovanie sa 
v takomto prípade opakuje.  

2.       Predseda AS FMU AU  zastupuje AS FMU AU navonok.  

3.       Predseda AS FMU AU riadi činnosť podpredsedu. 

  

Článok 4 

Zasadnutia AS FMU AU a účasť na zasadnutí 



1.       Predseda AS FMU AU alebo ním poverený podpredseda zvoláva zasadnutia AS FMU 
AU, riadi jeho rokovanie a dbá na realizáciu prijatých uznesení. 

2.       Predseda AS FMU AU a dekan FMU AU určia spôsob zabezpečovania 
administratívnej, archívnej a spisovej agendy AS FMU AU. 

3.       Zasadnutia AS FMU AU sa uskutočňujú podľa potreby, najmenej dvakrát za 
akademický rok. 

4.       Predseda AS FMU AU je povinný zvolať mimoriadne zasadnutie AS FMU AU ak o to 
požiada : 

a)      najmenej 1/3 členov akademickej obce FMU AU,  

  b)      písomne najmenej tretina všetkých členov AS FMU AU, 

  c)    dekan FMU AU.   

Písomná požiadavka podľa bodu 4, písm. a, b, c musí obsahovať dôvody, pre ktoré sa má 
mimoriadne zasadnutie AS FMU AU uskutočniť. Na žiadosť dekana alebo rektora je predseda 
AS FMU AU povinný najneskôr do 14 dní zvolať zasadnutie AS FMU AU. 

5.            Zasadnutia AS FMU AU sú verejné. 

6.          Člen AS FMU AU, ktorý sa z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť zasadnutia AS FMU 
AU je povinný sa ospravedlniť predsedovi včas pred začiatkom zasadnutia AS FMU AU.  

7.         Dekan alebo v jeho zastúpení prodekan alebo tajomník a rektor má právo vystúpiť na 
zasadnutí AS FMU AU kedykoľvek. 

8.        Členovia AS FMU AU a hostia potvrdzujú prítomnosť na zasadnutí AS FMU AU  
podpisom do prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou vyhotovenej zápisnice. 

9.         Zasadnutia AS FMU AU môžu trvať maximálne tri hodiny. Po troch hodinách AS FMU 
AU rozhodne o ďalšom pokračovaní zasadnutia hlasovaním. 

  

Článok 5 

Príprava zasadnutí AS FMU AU 

1.       Predseda AS FMU AU pripraví program zasadnutia, ktorý oznámi členom AS FMU 
AU v pozvánke na zasadnutie AS FMU AU. Členovia AS FMU AU môžu v lehote do 10 dní 
pred termínom konania zasadnutia AS FMU AU predložiť pripomienky a návrhy 
k predloženému programu zasadnutia. 

2.       Dôležité dokumenty a materiály, ku ktorým má AS FMU AU udeliť súhlas, alebo ich 
schváliť, predkladá predseda AS členom AS FMU AU pred termínom zasadnutia AS FMU 
AU. 

 

 

   

       

Článok 6 

Priebeh zasadnutia AS FMU AU 

1.       Zasadnutie AS FMU AU riadi predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Predseda  
kontroluje uznášania schopnosť AS FMU AU  od začiatku zasadnutia AS FMU AU. 



2.       Na zasadnutí AS FMU AU má právo vystúpiť každý člen AS FMU AU, rovnako aj 
pozvaný hosť. O vystúpení osôb z radov verejnosti rozhoduje AS FMU AU hlasovaním 
nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.  

3.       AS FMU AU môže na zasadnutie prizvať aj ďalšie osoby, ktoré majú znalosť 
o prejednávanom programe zasadnutia AS FMU AU. AS FMU AU má právo vyžiadať si  
stanoviská akademickej obce FMU AU alebo Umeleckej a vedeckej  rady FMU  AU. 

4.       Každý bod programu zasadnutia AS FMU AU sa prejedná samostatne. Pri rokovaní sa 
dbá  o vecnosť a konštruktívnosť záverov pri prijatí uznesenia.   

  

Článok 7 

Rozhodovanie AS FMU AU 

1.      AS FMU AU je uznášania schopný, ak sú na zasadnutí prítomní členovia, tvoriaci 
minimálne 2/3 všetkých členov AS. 

2.       Hlasuje sa tajným hlasovaním alebo aklamáciou podľa rozhodnutia AS FMU AU.  

3.       Tajné hlasovanie sa vyžaduje v taxatívne vymenovaných dôvodoch podľa § 27 odst. 1 
písm. b) až d), k) zákona o VŠ, ako aj v ostatných otázkach, ak sa o tajnom hlasovaní AS 
FMU AU v danej veci rozhodne hlasovaním. 

4.       AS FMU AU môže v prípade potreby vytvárať pracovné komisie k posudzovaniu a 
spracovaniu podkladov pre zasadnutia  AS FMU AU. Riadiacou osobou pracovnej komisie 
AS FMU AU  je vždy poverený člen AS, ktorý prácu pracovnej komisie organizuje a riadi.  

5.       Z priebehu zasadnutia AS FMU AU vzíde zápisnica, ktorej súčasťou sú prijaté 
uznesenia AS FMU AU. Pred jej zverejnením zápisnicu podpíše predseda AS FMU AU (príp. 
podpredseda). 

6.       Zápisnica sa doručí všetkým členom AS FMU AU, dekanovi a je prístupná všetkým 
členom akademickej obce FMU AU obvyklým spôsobom.  

  

Článok 8 

Rozhodovacia pôsobnosť AS FMU 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 a návrh rektora podľa § 27 ods. 1 písm. m.) zákona 
o vysokých školách, sa doručia na zaprotokolovanie do agendy AS FMU AU k ďalšiemu 
postupu. 

2.         AS FMU AU prerokuje agendu podľa bodu 1 na najbližšom riadnom zasadnutí AS 
FMU AU.  

3.       V prípadoch, v ktorých má AS FMU AU pôsobnosť rokovaciu, vyjadrovaciu – má 
konečnú rozhodovaciu právomoc dekan. Rovnako v prípade podľa § 27 odst. 1, písm. m.) 
zákona o vysokých školách AS AU.  

4.       V prípadoch, v ktorých má AS FMU AU pôsobnosť schvaľovaciu alebo udeľuje 
súhlas, má konečnú  rozhodovaciu právomoc AS FMU AU. 

 

  

Článok 9 



Záverečné ustanovenia 

1.         Zrušuje sa Rokovací poriadok Akademického senátu FMU AU v Banskej Bystrici zo 
dňa 4.12.1997 vrátane jeho doplnkov. 

2.         Tento Rokovací poriadok Akademického senátu Fakulty múzických umení Akadémie 
umení v Banskej Bystrici bol na návrh  predsedu AS FMU AU schválený podľa § 27 odst.1, 
písm. a) zákona o vysokých školách Akademickým senátom Fakulty múzických umení 
Akadémie umení dňa  30.5.2003 a nadobúda platnosť dňom jeho schválenia. 

  

  

  

 V Banskej Bystrici, október 2008 

  

Mgr. art. Peter Strenáčik, v.r. 

                                                                                               predseda AS FMU AU 

  

  

  

 


