Činnosť Správnej rady VŠVU v roku 2012
Správna rada VŠVU v priebehu roka 2012 zasadala 3 krát:
• zasadnutie dňa 21. 3. 2012
zúčastnili sa ho členovia:
Dipl. Ing. R. Baumgartner, Ing. arch. J. Habodász, akad. arch., Mgr. K. Hubová, Mgr. art. M. Knut,
Mgr. art. J. Šebeková, Ing. arch. J. Šujan, , akad. arch. D. Voštenák , Mgr. P. Weiss,
vedenie školy: rektor prof. S. Stankoci, akad. mal., kvestorka Ing. L. Macurová
ospravedlnení: PhDr. K. Bajcúrová, CSc., J. Heger, doc. Mgr. art. J. Hojstričová, ArtD.,
Mgr. S. Hroncová , B. Kollár, Ing. Ladislav Švihel,
ďalej prítomná: Mgr. M. Latečková, tajomníčka SR VŠVU
program:
1. zahájenie rokovania.
2. oboznámenie s prerozdelením rozpočtu VŠVU na kal. rok 2012, vyjadrenie sa k nemu a jeho
schválenie (neschválenie).
3. informácia rektora o finálnej verzii Dlhodobého zámeru rozvoja VŠVU na roky 2012-2018.
4. rôzne.
k bodu 1
- zasadnutie otvoril a viedol podpredseda Správnej rady VŠVU (ďalej iba SR) akad. arch. Dušan
Voštenák, privítal prítomných členov a oboznámil ich s programom. Členovia SR nemali žiadne
ďalšie návrhy na rozšírenie programu a odsúhlasili ho.
- odovzdal menovací dekrét Mgr. art. Zuzane Šebekovej, ktorá sa zasadnutia ako členka za
študentskú časť AS VŠVU, zúčastnila po prvýkrát.
k bodu 2
- kvestorka Ing. L. Macurová, odprezentovala návrh prerozdelenia rozpočtu VŠVU na kalendárny rok
2012. Návrh bol odsúhlasený na zasadnutí AS VŠVU dňa 15. 3. 2012. Pripomenula aj hospodársky
výsledok za rok 2011, ktorý skončil v miernom pluse a ktorý bude použitý na dofinancovanie
projektov zo štrukturálnych fondov EU. Rozpis dotácie a rozpočet na rok 2012 predstavila podľa
jednotlivých oblastí činností a rozpočtových kapitol (hlavná činnosť, veda výskum, sociálna oblasť,
atď), upozornila na odlišnosti oproti roku 2011 (financovanie nových doktorandov z vedy) a pod.
Rozpočet predstavila ako postačujúci na základnú činnosť a akademickú prevádzku školy, ďalšie
finančné nároky na rozvoj a nadštandardné vybavenie a infraštruktúru školy je nutné
zabezpečovať v rámci financií z iných grantových schém a možných zdrojov (akademická
projektová a grantová činnosť), veda a výskum. Výklad kvestorky Macurovej doplnil aj rektor
Stankoci. Zároveň zodpovedali aj na položené otázky členov SR. Podpredseda SR vyzval
k hlasovaniu:
Uznesnie č. 1
členovia SR VŠVU hlasovaním odsúhlasili návrh rozpočtu VŠVU na kalendárny rok 2012
(8 hlasov za, nik proti, nik sa nezdržal).
k bodu 3
- rektor VŠVU prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. informoval o finálnej verzii Dlhodobého zámeru
VŠVU na roky 2012 – 2018, ktorý bol schválený na zasadnutí AS VŠVU 15.3.2012, (oproti

pôvodnému návrhu bola jeho platnosť rozšírená o jeden rok - do roku 2018). Dlhodobý zámer
členovia SR na poslednom zasadnutí v roku 2011 vzali na vedomie. Rektor vysvetlil jeho význam,
základné poslanie a štrukturovanie. Jeho finálnu verziu obdržia členovia SR ako prílohu tejto
zápisnice a zároveň bude k dispozícii na web stránke školy www.vsvu.sk
k bodu 4
- v tomto bode programu na návrh podpredsedu požiadal členov SR o schválenie a priznanie návrhu
osobného príplatku k platu rektora v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Podpredseda SR požiadal o hlasovanie o konkrétnom návrhu.
Uznesnie č. 2
členovia SR VŠVU hlasovaním odsúhlasili osobný príplatok v navrhovanej výške (8 hlasov za, nik
proti, nik sa nezdržal) na obdobie od 1.5.2012 do 30.4.2013.
- na žiadosť rektora podpredseda SR avizoval termín ďalšieho rokovania SR na stredu 18.4.2012.
Hlavným bodom rokovania bude vyjadrenie sa k Výročnej správe za rok 2011.
Diskusia:
- podpredseda SR Ing. Voštenák sa spýtal na stav akreditácie študijných odborov na VŠVU. Otázku
zodpovedal rektor Stankoci tak, že informoval o stave aktuálnej reakreditácie študijných
programov Reštaurátorská tvorba a Úžitkové umenie, ako aj o príprave akred. spisov pre
komplexnú akreditáciu školy v roku 2013. Zmienil sa o najzávažnejších povinnostiach, ktoré školu
dovtedy čakajú.
- členovia SR ocenili publikačnú činnosť VŠVU.
• zasadnutie dňa 18. 4. 2012
zúčastnili sa ho členovia:
PhDr. Katarína Bajcúrová, CSc ., doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD., Mgr. Sylvia Hroncová,
Mgr. K. Hubová, Mgr. art. Martin Knut , Boris Kollár, Mgr. art. Zuzana. Šebeková, Ing. arch. Juraj
Šujan,
vedenie školy: rektor prof. Stanislav Stankoci,akad. mal.kvestorka Ing. L. Macurová
ospravedlnení: Dipl. Ing. R. Baumgartner, J. Heger , Ing. arch. Jozef Habodász, Ing. Ladislav Švihel,
akad. arch. Dušan Voštenák, Mgr. P.Weiss,
ďalej prítomná: Mgr. M. Latečková, tajomníčka SR VŠVU
1.
2.
3.
4.

program:
zahájenie rokovania.
prerokovanie Výročnej správy VŠVU za rok 2011
prerokovanie dodatku č. 3 k Štatútu SR VŠVU
rôzne.

k bodu 1
- zasadnutie otvoril a viedol predseda Správnej rady VŠVU (ďalej iba SR ) Boris Kollár, privítal
prítomných členov a oboznámil ich s programom. Členovia SR nemali žiadne ďalšie návrhy na
rozšírenie programu a odsúhlasili ho.
k bodu 2
- Výročnú správu VŠVU za rok predstavil rektor prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. Pripomenul, že
je vypracovaná v novej štruktúre a podľa zadefinovaných požiadaviek MŠVVaŠ. Požiadal členov SR
o pripomienky a diskusiu. V diskusii rektor zodpovedal na položené otázky a k niektorým jej
častiam podal vysvetlenie. Obsah Výročnej správy VŠVU bol členmi SR vzatý na vedomie plným
počtom hlasov 8.

k bodu 3
- predseda SR Boris Kollár predložil na prerokovanie dodatok č. 3 k Štatútu SR VŠVU. Dodatok sa
týka možnosti doplnenia nového bodu Štatútu SR o výnimočnú možnosť hlasovania členov SR
spôsobom per rollam (spolu s hlasovacím lístkom).
Uznesnie č. 1
členovia SR VŠVU hlasovaním odsúhlasili dodatok č. 3 k Štatútu Správnej rady VŠVU(8 hlasov za,
nik proti, nik sa nezdržal).
k bodu 4
- v tomto bode programu rektor oboznámil členov SR so žiadosťou občianskeho združenia „Na
stráni“ o odpredaj časti pozemku vo vlastníctve školy na Drotárskej ceste. Jedná sa o cíp cca 65 m
2 . Časť pozemku združenie potrebuje pre ucelenie možnosti vybudovania cesty a umiestnenie
inžinierskych sietí. Rektor navrhol všetky možné riešenia so zreteľom na dodržanie potrebných
zákonných ustanovení pri narábaní s majetkom školy.
Jedná sa zatiaľ o predbežnú informáciu v prípade, že si situácia bude vyžadovať záväzné
stanovisko a vyjadrenie Správnej rady VŠVU, tak táto povinnosť nebude opomenutá. V diskusii sa
vyjadril hlavne Ing. arch Šujan, ktorý s navrhovaným postupom rektora o možnosti odpredaja
súhlasil, bol naklonený k ústretovosti a k pozitívnemu prístupu pri riešení tejto žiadosti v prospech
OZ „Na stráni“. Predseda SR VŠVU B. Kollár jeho názor podporil a pridali sa aj ostatní členovia SR.
Mgr. Hroncová navrhla, aby sa členovia SR vyjadrili k prebytočnosti tohto majetku, s čím všetci
prítomní členovia súhlasili. Tieto predbežné vyjadrenia členov SR VŠVU budú pre rektora
podporné pri ďalšom jednaní s OZ „Na stráni“.
V závere predseda SR VŠVU poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.
• zasadnutie dňa 28. 11. 2012
zasadnutia sa zúčastnili členovia:
PhDr. K. Bajcúrová, CSc ., Ing. arch. J. Habodász , J. Heger , doc. Mgr. art. J. Hojstričová,
ArtD., Mgr. K. Hubová, Mgr. art. M. Knut , B. Kollár, Mgr. art. Z. Šebeková, Ing. arch. J. Šujan ,
akad. arch. D. Voštenák, Mgr. P. Weiss,
prizvaní členovia
vedenia školy: rektor prof. S. Stankoci,akad. mal.,kvestorka Ing. L. Macurová
ospravedlnení: Dipl. Ing. R. Baumgartner, Mgr. S. Hroncová ,Ing. L. Švihel,
ďalej prítomná: Mgr. M. Latečková, tajomníčka SR VŠVU
1.
2.
3.
4.
5.
6.

program:
zahájenie rokovania,
oboznámenie s čerpaním rozpočtu VŠVU za ¾ kal. roka 2012,
stručná informácia rektora VŠVU o prebiehajúcich akademických projektoch,
voľba predsedu a podpredsedu SR VŠVU,
rôzne,
diskusia a záver.

k bodu 1
- zasadnutie otvoril a viedol predseda Správnej rady VŠVU (ďalej iba SR ) Boris Kollár, privítal
prítomných členov a oboznámil ich s programom, ktorého body navrhol pozmeniť tak, že bod 4
a 2 sa vymenili. Členovia SR nemali žiadne ďalšie návrhy na rozšírenie programu a so zmenou
súhlasili. Predseda SR navrhol skrutátorov pre dnešné rokovanie: Juraja Hegera a Mgr. art.
Martina Knuta. Členovia s návrhom súhlasili počtom hlasov 9 a 2 sa zdržali.
k bodu 2
- v tomto bode programu členovia SR pristúpili k voľbe predsedu a podpredsedu nakoľko súčasným
končí funkčné obdobie 8.12.2012. Predseda SR požiadal o predloženie návrhov. Po krátkej diskusii
požiadal o tajné hlasovanie.

Uznesenie č. 1
členovia SR VŠVU tajným hlasovaním za predsedu SR ŠVU zvolili v prvom kole Borisa Kollára
(6 hlasov za) od 9. 12. 2012.
Uznesenie č. 2
členovia SR VŠVU tajným hlasovaním za podpredsedu SR ŠVU zvolili v druhom kole Juraja
Hegera (8 hlasov za) od 9 12. 20012
Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu je dvojročné.
k bodu 3
- predseda SR Boris Kollár odovzdal slovo rektorovi prof. Stankocimu, aby v krátkosti oboznámil
s prebiehajúcimi akademickými projektami na VŠVU. Implementácia dvoch projektov prebieha
nasledovne:
1. Výučbové centrum digitalizácie a vizualizácie v Kremnici - tu sa finalizujú stavebné práce. Dňa 14
decembra 2012 je plánované ich definitívne ukončenie. Bude pokračovať výberové konanie na IKT
technológie.
2. Digitalizácia technologických procesov v dizajne - v rámci tohto projektu sa t.č. postupne realizuje
dodávka technológií a od 1. júna 2012 má začať aplikovaný výskum na jednotlivých katedrách,
ktoré sú do projektu zapojené.
V závere svojho vstupu rektor informoval o zámere zmeniť stratégiu v rámci grantovej
a projektovej činnosti a zámer uplatniť šetriaci režim v akademickej prevádzke v priebehu celého
budúceho roka.
k bodu 4
- Ing. Macurová, kvestorka VŠVU, oboznámila členov s čerpaním finančného rozpočtu za obdobie ¾
kalendárneho roka 2012, ktorý sme obdržali z MŠVVaŠ v celkovej výške 4 215 160 €. Kvestorka
podrobne informovala s jeho prerozdelením a čerpaním po jednotlivých položkách. Informovala aj
o príjme z iných zdrojov ako je grantová a projektová činnosť, ďalej dary, granty zahraničné,
príjmy z podnikateľskej činnosti , štipendiá vlastné zdroje, grant APVV a ostatné vrátane školného
a poplatkov. Ďalej informovala o celkovom hospodárskom výsledku v roku 2012 v hlavnej činnosti
a podnikateľskej činnosti. Informovala o očakávanom čerpaní dotácie k 31.12.2012.
Komplexný materiál členovia obdržali aj mailovou poštou pred rokovaním a vrátane výkladu
kvestorky ho vzali na vedomie.
k bodu 5
- v tomto bode programu predseda SR požiadal o priznanie koncoročnej odmeny rektorovi školy
podľa § 20 VŠ zákona. Členovia SR návrh na odmenu odsúhlasili plným počtom hlasov 11.

-

-

-

k bodu 6
v diskusii :
Ing. Šujan požiadal rektora o spoluprácu, prostredníctvom študentov školy, týkajúcu sa
vizualizácie časopisu EUROSTAV. Rektor spoluprácu privítal.
akad. arch. Habodász pozval členov SR na predajnú výstavu pripravovanú v Dome umenia
v Bratislave pod názvom art EXPOnostalgia od 6. do 9, 12. 2012.
rektor Stankoci poďakoval predsedovi SR B. Kollárovi za finančný dar na dobudovanie a
dovybavenie Výučbového centra v Kremnici, na ktorú škola hľadá finančné prostriedky hlavne
z rôznych iných zdrojov. Poďakoval PhDr. Bajcurovej za spoluprácu v SR nakoľko jej v januári 2013
končí druhé funkčné obdobie.
Mgr. Hubová sa spýtala na vývoj situácie s internátom školy. Rektor odpovedal tak, že Katedra
architektonickej tvorby VŠVU dostala zadanie na vytvorenie „master plánu“ riešenia internátu,
ako aj auly a ďalšieho príslušenstva pre školu. Jedná sa tak o návrh vysokoškolského kampusu.
Katedra spracúva návrhy, budú koncom roka vyhodnotené a rozhovory budú pokračovať na
vedení, kolégiu a AS VŠVU. Všetko bude závisieť od finančných možností a zvolených priorít.
O vývoji bude rektor informovať na ďalšom zasadnutí SR začiatkom budúceho roka.
do diskusie okolo riešenia internátu školy sa zapojil aj Ing. Šujan. Snahu vedenia školy o využitie
pozemku na Drotárskej ceste a riešenie ubytovania študentov, ako aj vybudovanie auly, jedálne,

rozšírenia výučbových priestorov považuje za správnu a pozitívnu. Poskytol niekoľko
profesionálnych názorov, rád o možných postupoch a ako skúsený architekt je kedykoľvek
otvorený ďalším diskusiám.
- v závere predseda SR VŠVU B. Kollár poďakoval všetkým za účasť a rokovanie ukončil.

