Štatút GALÉRIE MEDIUM
I.

Základné ustanovenia

1.

Galéria MEDIUM je súčasťou Vysokej školy výtvarných umení (ďalej len „VŠVU“) v zmysle § 21
ods. 1 písm. b) zák. č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

2.

Galéria MEDIUM bola pôvodne zriadená 08. januára 1991 rektorom VŠVU ako pracovisko VŠVU
v zmysle § 13 ods. 4 zákona č.172/1990 Zb. o vysokých školách v znení ďalších doplnkov a zmien.

3.

Galéria MEDIUM je v priamej riadiacej právomoci rektora VŠVU.

4.

Sídlom Galérie MEDIUM je Bratislava, Hviezdoslavovo nám. č. 18, Bratislava.

5.

Galéria MEDIUM nemá vlastnú právnu subjektivitu.

II. Obsahová náplň činnosti
1.

Galéria MEDIUM slúži na prezentáciu aktuálnej tvorby študentov a pedagógov VŠVU a jej
partnerských vzdelávacích inštitúcií zo zahraničia, ako aj na prezentáciu tvorby výtvarníkov z
externého prostredia.

2.

Obsahovou náplňou činnosti Galérie MEDIUM je najmä:
– dopĺňať pedagogický proces VŠVU,
– koordinovať aktivity podľa programu a zabezpečovať realizáciu schválených projektov,
– umožniť študentom prvého, druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia
(bakalárskeho, magisterského a doktorandského študijného programu) a pedagogicky
pôsobiacim výtvarníkom VŠVU realizovať výstavné projekty,
– realizovať výstavy študentov prvého, druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia
(bakalárskeho, magisterského a doktorandského študijného programu) a pedagogicky
pôsobiacich výtvarníkov zo zahraničných univerzít a akadémií s cieľom prezentovať vystavené
diela čo najširšej laickej aj odbornej verejnosti,
– usporadúvať výstavy významných predstaviteľov výtvarného diania z domova i zahraničia
spojené i s tematickými prednáškami,
– spolupracovať s inými galériami na Slovensku i v zahraničí, a rovnako i s kultúrnymi inštitútmi
jednotlivých krajín na území Slovenska,
– vyhľadávať, sprostredkúvať a rozvíjať domáce a zahraničné kontakty za účelom získavania
finančných prostriedkov, pracovných kontaktov na prospech VŠVU.

III. Galerijná rada
1.

Galerijná rada (ďalej len "GR") je poradným orgánom rektora pre otázky posudzovania návrhov
výstavných projektov v Galérii MEDIUM, t. j. plní úlohu výberovej komisie na vytvorenie
výstavného programu Galérie MEDIUM. Výsledkom činnosti GR je predloženie odporúčania –
návrhu plánu výstav na budúci kalendárny rok rektorovi, a to najneskôr do 30. novembra
príslušného kalendárneho roka.

2.

GR možno predložiť do výberového konania na realizáciu výstavných projektov Galérii MEDIUM
len projekty, ktoré splnia všetky tieto náležitosti:
a) vyplnenú a podpísanú žiadosť o poskytnutie výstavných priestorov Galérie MEDIUM,
b) portfólio s výberom prác ku konkrétnemu projektu,
c) popis predkladaného projektu.

3.

GR má 5 členov, z toho 1 členom je vedúci Galérie MEDIUM, 3 členovia sú pedagógovia VŠVU a 1
člen je z externého prostredia. Členov GR menuje a odvoláva rektor VŠVU. Funkčné obdobie
členov GR je dvojročné.

4.

Členstvo v GR je nezastupiteľné.

5.

Zasadnutia GR vedie a administratívne a organizačné práce súvisiace s činnosťou GR zabezpečuje
vedúci Galérie MEDIUM.

6.

GR je uznášaniaschopná, ak je prítomná aspoň nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.

7.

Za odporúčanie GR na zaradenie výstavy do plánu výstav, resp. na realizáciu výstavy musí
hlasovať aspoň 2/3 väčšina prítomných členov GR. V prípade, ak získa výstavný projekt menší
počet hlasov členov GR, nemožno ho odporúčať rektorovi na zaradenie do plánu výstav.

8.

V prípade, ak je predmetom posudzovania GR projekt, ktorého autorom, resp. spoluautorom,
je člen GR, tento člen GR automaticky stráca právo hlasovať o zaradení tohto projektu do plánu
výstav, resp. o realizácii výstavy.

9.

Odporúčania GR na zaradenie výstavy do plánu výstav, resp. na realizáciu výstavy predkladá
vedúci Galérie MEDIUM formou zápisnice zo zasadnutia GR na schválenie rektorovi.

10. Rozhodnutie rektora o odporúčaní (návrhu) GR je záväzné a konečné a nie je možné sa proti
tomuto rozhodnutiu odvolať.

11. O výsledku posudzovania návrhov výstavných projektov v Galérii MEDIUM informuje písomnou
formou všetkých uchádzačov, ktorí predložili svoje návrhy, vedúci Galérie MEDIUM.

IV. Vedúci Galérie MEDIUM
1.

Na čele Galérie MEDIUM je vedúci, ktorého vymenúva a odvoláva rektor VŠVU na základe
výsledkov výberového konania.

2.

Vedúci zodpovedá:
– rektorovi za zabezpečenie a splnenie schváleného plánu výstav,
– kvestorovi VŠVU za ekonomické, organizačné a majetkové zabezpečenie činnosti.

3.

Vedúci Galérie MEDIUM každoročne spravidla do 30.09. bežného kalendárneho roka vhodnou
formou vyzve študentov prvého, druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia
(bakalárskeho, magisterského a doktorandského študijného programu), pedagogicky
pôsobiacich výtvarníkov VŠVU, ako aj výtvarníkov z externého prostredia, aby predložili
vedúcemu Galérie MEDIUM v stanovenom termíne návrhy na realizovanie výstavných projektov.

4.

Vedúci riadi Galériu MEDIUM ako celok a zastupuje ju navonok.

V. Zamestnanci
1.

Zamestnancov Galérie MEDIUM prijíma VŠVU podľa potrieb a v rámci Akademickým senátom
schváleného počtu a štruktúry zamestnancov. Zamestnanci Galérie MEDIUM sú podriadení
vedúcemu Galérie MEDIUM.

2.

Pracovno-právne vzťahy zamestnancov Galérie MEDIUM upravujú všeobecne záväzné právne
predpisy.

3.

Mzdové podmienky zamestnancov Galérie MEDIUM upravujú príslušné mzdové predpisy.

VI. Hospodárenie
1.

Galéria MEDIUM je svojou činnosťou zapojená na rozpočet VŠVU.

2.

Galéria MEDIUM hospodári s majetkom, ktorý jej VŠVU zverila na plnenie úloh.

VII. Záverečné ustanovenia
1.

Tento Štatút Galérie MEDIUM prerokovalo a odsúhlasilo kolégium rektora VŠVU na svojom
zasadnutí dňa 24. apríla 2017.

2.

Tento Štatút Galérie MEDIUM nadobúda účinnosť dňom 25. apríla 2017.

3.

Dňom 24. apríla 2017 stráca platnosť a účinnosť Štatút Galérie MEDIUM, ktorý schválilo
kolégium rektora dňa 10. novembra 2014.

V Bratislave dňa 25. apríla 2017

prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.
rektor VŠVU

