Vysoká škola múzických umení v Bratislave
ORGANIZAČNÝ PORIADOK Akademického senátu VŠMU

Článok 1
Poslanie a úlohy Akademického senátu VŠMU
1. Akademický senát Vysokej školy múzických umení /ďalej len AS VŠMU/
je orgánom Akademickej samosprávy Vysokej školy múzických umení,
skladá sa z volených zástupcov Akademickej obce VŠMU.
2. AS VŠMU a jeho členovia zodpovedajú za svoju činnosť akademickej
obci VŠMU. Pri výkone svojej funkcie sú členovia senátu viazaní len svojím
svedomím, všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými vnútornými
predpismi VŠMU, pričom dbajú na záujmy VŠMU ako celku.
3. AS VŠMU najmä:
a) schvaľuje návrh rektora na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie,
zrušenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla Vysokej školy múzických umení
v Bratislave (ďalej len VŠMU ) a fakúlt VŠMU po predchádzajúcom
vyjadrení Akreditačnej komisie podľa §82 ods. 2 písm. d/ zákona č. 131 /2002
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“ ) - § 9 ods. 1 písm. a) zákona,
b) schvaľuje na návrh rektora vnútorné predpisy VŠMU podľa § 15 ods. 1
písm. a/ až e/ a i/ až l/ - ( § 9 ods.1 písm. b/ zákona),
c) schvaľuje na návrh predsedu AS VŠMU Vnútorné predpisy VŠMU podľa
§ 15 ods. 1 písm. f/ a g/ zákona - ( § 9 ods.1 písm. b/ zákona ),
d) volí kandidáta na rektora a navrhuje odvolanie rektora z funkcie: príslušný
návrh predkladá ministrovi do 15 dní od prijatia rozhodnutia. Ak po odvolaní
rektora alebo po predčasnom skončení výkonu jeho funkcie z iných dôvodov
VŠMU nemá rektora, navrhuje ministrovi osobu, ktorá má byť poverená
výkonom funkcie rektora do vymenovania nového rektora ( § 9 ods.1 písm. c/
zákona ),
e) schvaľuje návrh rektora na vymenovanie a odvolanie prorektorov ( § 9
ods.1 písm. d/ zákona ),
f) schvaľuje návrh rektora na vymenovanie a odvolanie členov Vedeckej a
umeleckej rady VŠMU ( § 9 ods.1 písm. e/ zákona ),
g) schvaľuje návrh rozpočtu VŠMU, ktorý predložil rektor, a kontroluje
hospodárenie s finančnými prostriedkami VŠMU, tým nie je dotknuté právo
odborovej organizácie kolektívne vyjednávať ( § 9 ods.1 písm. f/ zákona ),
h) na návrh rektora schvaľuje štruktúru a počty pracovných miest VŠMU,
i) vyslovuje súhlas s návrhom Štatútu správnej rady VŠMU predloženým
rektorom, po súhlase AS VŠMU rektor predloží návrh Štatútu správnej rady
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VŠMU na schválenie ministrovi ( § 9 ods.1 písm. g/ zákona ),
j) schvaľuje návrh rektora na členov Správnej rady VŠMU a navrhuje
ministrovi dvoch členov Správnej rady VŠMU podľa § 40 ods. 2 ( § 9 ods.1
písm. h/ zákona),
k) schvaľuje návrhy rektora na úkony podľa § 41 ods. 1 pred ich predložením
na schválenie Správnej rade VŠMU, ak sa návrhy rektora týkajú majetku,
ktorý slúži na plnenie úloh fakulty a vyjadrenie akademického senátu fakulty
k týmto návrhom podľa § 27 ods. 1 písm. m/ je záporné, je na ich schválenie
AS VŠMU potrebná dvojtretinová väčšina všetkých členov AS VŠMU ( § 9
ods.1 písm. i/ zákona ),
l) schvaľuje dlhodobý zámer VŠMU (§ 2 ods. 10 ) predložený rektorom po
prerokovaní vo Vedeckej a umeleckej rade VŠMU a jeho aktualizáciu ( § 9
ods.1 písm. j/ zákona ),
m) schvaľuje výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení
VŠMU predloženú rektorom ( § 9 ods.1 písm. k/ zákona ),
n) pred schválením vo Vedeckej a umeleckej rade VŠMU prerokúva rektorom
predložený návrh študijných programov, ktoré sa nebudú uskutočňovať na
fakulte, ale na vysokej škole, ( § 9 ods.1 písm. l/ zákona ),
o) schvaľuje podmienky prijatia na štúdium predložené rektorom, ak ich
schválenie nepatrí do pôsobnosti akademického senátu fakulty ( § 9 ods.1
písm. m/ zákona ),
p) vyjadruje sa o návrhu rektora na zriadenie, zmenu názvu, zlúčenie,
splynutie, rozdelenie alebo zrušenie súčastí VŠMU, ktoré nie sú fakultami ( §
9 ods.1 písm. n/ zákona ),
q) vyjadruje sa o podnetoch a stanoviskách Správnej rady VŠMU podľa § 41
ods. 7 ( § 9 ods.1 písm. o/ zákona ),
r) volí zástupcu VŠMU do Rady vysokých škôl (§107 ods. 3 a § 9 ods.1 písm.
p/ zákona ),
s) študentská časť AS VŠMU volí zástupcu VŠMU do Študentskej rady
vysokých škôl (§ 107 ods. 4 a § 9 ods.1 písm. q/ zákona ),
t) raz za rok podáva Akademickej obci VŠMU správu o svojej činnosti
vyvesením na verejne prístupnom mieste a zverejnením na internetovej
stránke VŠMU ( § 9 ods.1 písm. r/ zákona),
u) plní iné úlohy podľa tohto zákona a vnútorných predpisov verejnej vysokej
školy ( § 9 ods.1 písm. t/ zákona),
v) vykonáva počas nevyhnutnej doby pôsobnosť akademického senátu fakulty
za podmienok a v rozsahu ustanovenom článkom 21 Štatútu verejnej vysokej
školy.
4. AS VŠMU je volený Akademickou obcou VŠMU, ktorej sa zo svojej
činnosti zodpovedá. Spôsob voľby AS VŠMU určuje vnútorný predpis
Zásady volieb do AS VŠMU.
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Článok 2
Zloženie AS VŠMU
1. AS VŠMU sa skladá z 18 volených zástupcov Akademickej obce VŠMU
(§8 ods. 1 zákona, Štatút VŠMU), a to z:
a) 3 učiteľov a 2 študentov Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU,
b) 3 učiteľov a 2 študentov Divadelnej fakulty VŠMU,
c) 3 učiteľov a 2 študentov Filmovej a televíznej fakulty VŠMU,
d) 1 zástupcu Katedry jazykov VŠMU,
e) 1 zástupcu výskumných a umeleckých pracovníkov VŠMU,
f) 1 zástupcu odborných zamestnancov VŠMU s vysokoškolským vzdelaním.
2. Na celé zasadnutie AS VŠMU alebo k jednotlivým bodom rokovania
môžu byť prizvaní aj hostia, ktorí majú poradný hlas. S výnimkou rokovania
o voľbe a odvolaní rektora, má rektor alebo v jeho zastúpení prorektor alebo
kvestor právo zúčastniť sa na všetkých zasadnutiach AS VŠMU, keď o to
požiada.
3. AS VŠMU si volí svojho predsedu z členov zamestnaneckej časti
akademického senátu. Novozvolený predseda musí byť vysokoškolským
učiteľom.
4. Hostí na rokovanie prizýva predseda AS VŠMU.
Článok 3
Členovia AS VŠMU
1. AS VŠMU sa člení na zamestnaneckú časť a na študentskú časť. Členov
zamestnaneckej časti AS VŠMU volia v tajných voľbách členovia
zamestnaneckej časti Akademickej obce VŠMU. Členov študentskej časti AS
VŠMU, ktorí tvoria najmenej jednu tretinu AS VŠMU, volia v tajných
voľbách členovia študentskej časti Akademickej obce VŠMU. Členom
zamestnaneckej časti AS VŠMU môže byť len člen zamestnaneckej časti
Akademickej obce VŠMU. Členom študentskej časti AS VŠMU môže byť len
člen študentskej časti Akademickej obce VŠMU (§ 8 ods. 2 zákona). Funkcia
člena AS VŠMU je dobrovoľná, čestná a nezastupiteľná. Funkcia člena AS
VŠMU je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana, prodekana,
kvestora a tajomníka fakulty.
2. Členom AS VŠMU môže byť v zmysle Štatútu VŠMU:
a) každý vysokoškolský učiteľ, ktorý je s VŠMU a s fakultami VŠMU
v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas alebo na čas
kratší ako ustanovený týždenný pracovný čas
b) každý výskumný, umelecký a odborný pracovník s VŠ vzdelaním, ktorý je
s VŠMU a s fakultami VŠMU v pracovnom pomere na ustanovený týždenný
pracovný čas alebo na čas kratší ako ustanovený týždenný pracovný čas
c) každý študent VŠMU.
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3. Člen AS VŠMU je spoluzodpovedný za odborný a materiálny rozvoj
VŠMU aj jednotlivých fakúlt a odborných pracovísk, za ktoré je zvolený.
4. Za svoju činnosť v AS VŠMU sa jeho člen zodpovedá tej komore
akademickej obci VŠMU, ktorá ho zvolila za člena AS VŠMU.
5. Základné práva člena AS VŠMU sú:
a) podieľať sa na hlasovaní o prerokúvaných návrhoch,
b) predkladať návrhy a zaujímať v diskusii stanoviská,
c) interpelovať akademických funkcionárov a kvestora v otázkach, ktoré
patria do ich právomoci,
d) žiadať protokolovanie procedurálnych námietok a názoru menšiny.
6. Základné povinnosti člena AS VŠMU sú:
a) oboznámiť sa s programom zasadnutia AS VŠMU, preštudovať materiály,
ktoré majú byť predložené najbližšiemu zasadnutiu AS VŠMU a v prípade
potreby pripraviť si odborné a vecné podklady k prerokúvaným otázkam,
b) v odôvodnených prípadoch prerokovať s akademickým senátom fakulty,
resp. odborným pracoviskom, ktoré člena do AS VŠMU zvolilo, pripravovaný
program zasadnutia a informovať ho o výsledku rokovania,
c) informovať akademickú obec fakulty o činnosti a rozhodnutiach AS
VŠMU, ktoré sa týkajú príslušnej fakulty/pracoviska,
d) zúčastňovať sa na zasadnutiach AS VŠMU a na práci AS VŠMU ako
celku, resp. jeho jednotlivých komisií.
7. Fakulta alebo pracovisko ktoré člen AS VŠMU zastupuje, sú povinné
zohľadňovať v náplni jeho pracovných alebo študijných povinností plnenie
úloh, ktoré pre neho vyplývajú z členstva v AS VŠMU.
8. Funkčné obdobie AS VŠMU je štvorročné a začína plynúť dňom prvého
zasadnutia AS.
9. Členstvo v AS VŠMU zaniká :
a) skončením funkčného obdobia AS VŠMU,
b) vymenovaním člena do niektorej z funkcií podľa § 8 ods.3 zákona,
c) skončením pracovného pomeru s VŠMU u členov zamestnaneckej časti AS
VŠMU,
d) vzdaním sa funkcie člena, písomnou formou s podpisom, do rúk predsedu
AS VŠMU,
e) odvolaním člena z funkcie príslušnou časťou Akademickej obce VŠMU,
dôvody odvolania a postup pri voľbe a odvolaní určujú Zásady volieb do AS
VŠMU,
f) smrťou člena,
g) prerušením alebo skončením štúdia člena študentskej časti AS VŠMU, ak
nepožiadal o pozastavenie členstva v akademickom senáte verejnej vysokej
školy podľa ods.3 článku 20 Štatútu VŠMU.
10. V prípade, že si člen AS VŠMU sústavne neplní svoje povinnosti
vyplývajúce z členstva v AS VŠMU, má AS VŠMU právo požiadať ho
o zdôvodnenie jeho neúčasti a v prípade opakovaného neplnenia si povinností
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má právo požiadať príslušnú komoru AO VŠMU o jeho odvolanie. Pri
hlasovaní o odvolaní sa AS riadi Zásadami volieb do AS VŠMU. Na jeho
miesto nastúpi nový člen príslušnej komory AO VŠMU, ktorý získal
v posledných voľbách ďalší najvyšší počet hlasov.
11. Člen AS VŠMU má právo požiadať AS VŠMU o uvoľnenie z členstva v
AS VŠMU. Túto žiadosť adresuje písomne predsedovi AS VŠMU, ktorý ju
prerokuje v pléne AS VŠMU. V prípade, že AS VŠMU žiadosti o uvoľnenie
vyhovie, AS VŠMU požiada príslušnú komoru AO VŠMU o delegovanie
nového zástupcu do AS VŠMU podľa článku 3 bod 10.
12. Ak zaniklo členovi AS VŠMU členstvo pred skončením funkčného
obdobia AS VŠMU, podľa bodu 9 písm. b/ až f/ tohto organizačného
poriadku, nastupuje na jeho miesto náhradník t.j. kandidát, ktorý získal vo
voľbách do AS VŠMU druhý najvyšší po ňom nasledujúci počet hlasov a
ktorého funkčné obdobie trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorému
členstvo zaniklo.
13. Ak zaniklo členovi AS VŠMU členstvo pred skončením funkčného
obdobia AS VŠMU, podľa bodu 9 písm. g) tohto organizačného poriadku,
a študent požiadal o pozastavenie členstva v súlade s ods 3. článku 20 Štatútu
VŠMU, AS ustanoví, či sa na čas pozastaveného členstva stáva členom AS
VŠMU zvolený náhradník a spôsob jeho voľby, alebo či sa člen, ktorý má
pozastavené členstvo, považuje za neprítomného na rokovaní AS VŠMU.
Článok 4
Organizačná štruktúra AS VŠMU
1. Na čele AS VŠMU je predsedníctvo AS VŠMU, ktoré je zvolené členmi
AS VŠMU na obdobie 4 rokov. Predsedníctvo tvorí predseda a dvaja
podpredsedovia. Predsedom AS VŠMU je vždy vysokoškolský učiteľ. Voľba
predsedníctva AS VŠMU sa uskutoční podľa článku 6 vnútorného predpisu
Zásady volieb do AS VŠMU.
2. Predseda pripravuje a vedie zasadnutia AS VŠMU, overuje správnosť
zápisu zo zasadnutia a dbá na to, aby zápisy boli včas doručené zodpovedným
funkcionárom. Podpisuje korešpondenciu AS VŠMU a spolu s rektorom
podpisuje korešpondenciu v otázkach, pri ktorých je potrebné zaujať spoločné
stanovisko. Predseda AS VŠMU má právo zúčastniť sa na zasadnutiach
Správnej rady (§ 40 ods.5 zákona).
3. Obaja podpredsedovia pomáhajú predsedovi AS VŠMU pri plnení jeho
úloh. Zastupujú ho na základe výslovného poverenia, ktoré platí vždy len pre
konkrétnu záležitosť a na vymedzené obdobie.
4. Administratívnu a organizačnú agendu AS VŠMU vedie tajomník AS
VŠMU. Tajomníka vymenúva a odvoláva rektor po dohode s predsedom AS
VŠMU zo zamestnancov rektorátu, s miestom výkonu práce na Rektoráte
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VŠMU. Ak tajomník prestane vykonávať svoju funkciu, alebo ho rektor
odvolá, vymenuje rektor do 15 dní nového tajomníka.
5. AS 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.
6. Uznesenie AS VŠMU o vytvorení príslušnej komisie musí obsahovať
presné vymedzenie jej poslania a úloh a termínové a organizačné podmienky
jej činnosti. Závery expertíz, vypracovaných týmito komisiami, majú pre AS
VŠMU charakter odporúčania.
7. Členmi komisie AS VŠMU môžu byť aj učitelia, odborní pracovníci a
študenti VŠMU, ktorí nie sú členmi AS VŠMU, alebo odborníci, ktorí nie sú
členmi Akademickej obce VŠMU. Komisia AS VŠMU si zvolí spomedzi
svojich členov predsedu, ktorým je spravidla člen AS VŠMU.
8. Rektorát VŠMU vytvára pre prácu AS VŠMU primerané priestorové,
materiálno-technické, organizačné a personálne podmienky.
9. Pri zabezpečovaní operatívnych úloh AS VŠMU, najmä medzi
zasadnutiami AS VŠMU, spolupracuje predseda AS VŠMU s podpredsedami,
prípadne s ďalšími členmi AS VŠMU. V prípade prijatia operatívnych
rozhodnutí tieto podliehajú dodatočnému hlasovaniu a odsúhlaseniu zo strany
členov AS VŠMU na najbližšom zasadnutí AS VŠMU.
Článok 5.
Záverečné ustanovenia
Tento Organizačný poriadok AS VŠMU bol schválený v zmysle § 9 ods. 1 písm.
b/ zákona na zasadnutí AS VŠMU, ktoré sa uskutočnilo dňa 12. mája 2014.
Platnosť a účinnosť nadobúda dňom 12. mája 2014.
Súčasne sa týmto Organizačným poriadkom ruší Organizačný poriadok AS
VŠMU, ktorý bol platný a účinný dňom 27. novembra 2013.
V Bratislave dňa 12. mája 2014
Mgr. Mária Vargová, predsedníčka AS VŠMU
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