Zápisnica č. 1/2016
zo zasadnutia Správnej rady Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave,
ktoré sa konalo dňa 20.04.2016

Účasť podľa prezenčnej listiny
predseda
Ing. arch. Juraj Šujan
podpredseda
Mgr. Juraj Heger
členovia:
prof. Ing. arch. Ján Bahna, akad. arch., dipl. Ing. Róbert Baumgartner , Mgr. Katarína Hubová,
PhDr. Ivan Jančár, Mgr. Boris Kollár, prof. Júlia Sabová, akad. mal., Mgr. art. Lenka
Lukačovičová,
ospravedlnení: akad. arch. Jozef Habodász , Ing. Jaroslav Holeček, PhD., Mgr. art. Martin Knut, Mgr.
Alexandra Kusá, PhD., Mgr. Pavol Weiss
prizvaní:
rektor prof. Stanislav Stankoci ,akad. mal., kvestorka Ing. Lýdia Macurová
ďalej prítomná: Mgr. Marta Latečková, tajomníčka SR VŠVU
program:
1. Zahájenie rokovania.
2. Informácia kvestorky o ukončení hospodárskeho roka 2015 a predloženie prerozdelenia dotácie
z MŠVVaŠ SR na rok 2016 –schválenie (neschválenie) prerozdelenia.
3. Predloženie Výročnej správy VŠVU za rok 2015 a jej vzatie na vedomie.
4. Rôzne.
5. Diskusia.
6. Záver.

k bodu 1
 zasadnutie otvoril a viedol predseda Správnej rady VŠVU Ing. arch. Juraj Šujan (ďalej iba predseda
SR), privítal prítomných členov a oboznámil ich s programom. K programu neboli vznesené
pripomienky a program bol schválený plným počtom hlasov (9 za, 0 proti, 0 zdržaný).
k bodu 2
 predseda SR požiadal kvestorku Ing. Lýdiu Macurovú o predstavenie výšky dotácie z MŠVVaŠ SR
na rok 2016 a jej prerozdelenie v rámci schváleného návrhu rozpočtu. Materiál k bodu rokovania
členovia SR VŠVU obdržali pred zasadnutím mailovou poštou. Kvestorka Ing. Macurová sa vyjadrila
k metodike, ktorá oproti roku 2015 nebola zásadným spôsobom zmenená, aj napriek legitímnym
pripomienkam VŠ s víziou, že bude pripravená metodika úplne nová. Podrobne vysvetlila výšku
pridelenej dotácie (aj v rámci dodatkov 1 a 2) na hlavnú činnosť, akreditované štud. programy,
vedu, výskum, umeleckú činnosť a soc. podporu. Celková výška dotácie, ktorá sa počíta aj na
základe výkonov v umeleckej a publikačnej činnosti bola krátená o 30%, zadržaná čiastka bude
uvoľnená po verifikácii CREUČ za roky 2013 a 2014. V prípade úspešného dofinancovania tejto
čiastky výška rozpočtu na rok 2016 sa javí, v porovnaní s rokom 2015, optimisticky. Podrobne
predstavila prerozdelenie a rozpis rozpočtu, podľa jednotlivých komodít a tak, ako bol rozpočet
schválený Akademickým senátom VŠVU na zasadnutí dňa 14.04.2016. Neopomenula predstaviť aj
ostatné príjmy školy (školné, poplatky za štúdium, poplatky za prijímacie konanie, podnikateľská
činnosť, atď.) a vysvetlila ich použitie. Informovala o výške financií na jednotlivých účtoch školy.
V závere svojho vstupu informovala o hospodárskom výsledku za rok 2015, ktorý skončil
v čiernych číslach. Kvestorka Ing. Lýdia Macurová a rektor prof. S. Stankoci, akad. mal. odpovedali
na všetky položené otázky členov SR VŠVU. Predseda SR požiadal o hlasovanie:
uznesenie č. 1
členovia Správnej rady VŠVU schválili návrh prerozdelenia rozpočtu na rok 2016 počtom hlasov: 9
za, 0 proti, 0 zdržaný
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k bodu 3
 Výročnú správu VŠVU za rok 2015 predložil rektor prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. a zároveň
informoval, že jej textová a tabuľková časť je v rozsahu povinnej štruktúry a ďalších povinných
náležitostí podľa metodického usmernenia MŠVVaŠ SR. Okrem toho výročná správa nad rámec
predpísaného tvaru sumarizuje v prílohe najdôležitejšiu činnosť všetkých katedier a ďalších
pracovísk školy a zároveň aj prezentuje činnosť jednotlivcov týchto výučbových pracovísk. Výročná
správa VŠVU bola schválená na zasadnutí AS VŠVU dňa 19.04.2016 a členovia SR ju obdržali
mailovou poštou. V priebehu mesiaca máj 2016 bude výročná správa finalizovaná a v printovej
verzii rozposlaná členom SR. Predseda SR požiadal o pripomienky a o vyjadrenie:
uznesenie č. 2
členovia Správnej rady VŠVU obsah Výročnej správy vzali na vedomie počtom hlasov : 9 za, 0 proti,
0 zdržaný
k bodu 4
 rektor prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. v tomto bode:
- vyjadril sa k diskutovanej téme, prečo na VŠVU zanikla odborová organizácia – nedostatočná
motivácia jej členov. Ubezpečil však, že práva zamestnancov nie sú nijako dotknuté a budú sa
riadiť kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa, ktoré sú k dispozícii na stránke Odborového zväzu
pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.
- odpovedal na otázku o stave vládneho auditu a s tým súvisiacich zistení v rámci implementácie
projektu zo štrukturálnych fondov EU auditujúcim orgánom KPMB Slovensko spol. s.r.o. kde VŠVU
pri posudzovaní a kontrole čerpania financií na projekt Výučbové centrum komunikácie a
vizualizácie a v Kremnici boli udelené finančné korekcie. Proces nie je ukončený, uvedené zistenia
a s tým spojené korekcie vedením VŠVU akceptované neboli. Tento materiál bol poskytnutý na
ďalšie posúdenie a vyjadrenie Úradu pre verejné obstarávanie a Správe pre finančnú kontrolu MF
SR. Nakoľko obdobné problémy v rôznych etapách procesu korekcií riešia aj ďalšie univerzity a
vysoké školy na Slovensku, vytvorila sa platforma Slovenskej rektorskej konferencie v rámci
spoločného postupu VŠ smerom k zúčastneným inštitúciám a jednotlivým ministerským rezortom
vlády SR. Rektor predpokladá, že časová perspektíva procesu riešenia vzniknutej situácie bude
dlhodobá a v súčasnosti je ťažko odhadnúť čas a výsledok ukončenia.
- odpovedal na otázku o možnosti výstavby internátu VŠVU v tom zmysle, že vláda SR a MŠVVaŠ
síce vyčlenila 50 mil. €, ale iba na rekonštrukciu už existujúcich internátov vysokých škôl (v
Bratislave – STU/UK/EU, ktoré poskytujú miesta aj VŠVU a preto sme podporili koeficient
prerozdelenia tejto čiastky zvýhodňujúci bratislavské VŠ). Informoval, že najbližšia možnosť
výstavby internátu sa v rámci campusu VŠVU črtá prostredníctvom projektu a záväzku
deklarovanom vo vládnom návrhu „Akčného plánu realizácie Stratégie rozvoja kreatívneho
priemyslu v Slovenskej republike v Opatrení v rámci priority č. 1 – Efektívny systém pre rozvoj
kreatívneho priemyslu / Úloha č. 4 : Identifikácia podmienok dostavby areálu VŠVU v Bratislave
na Drotárskej ceste za účelom zlepšenia podmienok pre vzdelávanie ľudských zdrojov
v kreatívnom priemysle“, s termínom plnenia prípravnej fázy 15. marca 2017. Predseda SR
Ing. arch. Juraj Šujan prejavil ochotu a vôľu pomôcť svojimi skúsenosťami a odbornými
vedomosťami a zručnosťami pri riešení náležitostí spojených s prípravou projektového zámeru
a požiadaviek na zmenu územného plánu v súlade s projektovým zámerom campusu. Rektor si
jeho iniciatívu veľmi váži a za tento prejav podpory sa mu poďakoval.
 kvestorka Inf. Lýdia Macurová, v závere tohto bodu, požiadala členov SR o schválenie výšky
osobného príplatku a príplatku za riadenie pre rektora na obdobie od 01.04.2016 do 31.03.2017
v nezmenenej výške, tak ako v roku predchádzajúcom.
uznesenie č. 3
členovia Správnej rady VŠVU schválili návrh výšky osobného príplatku a príplatku za riadenie pre
rektora VŠVU počtom hlasov: 9 za, 0 proti, 0 zdržaný
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k bodu 5
 rektor informoval o programe a obsahu rokovania z mimoriadneho zasadnutia Slovenskej
rektorskej konferencie v Nitre, konaného 20.04.2016 v dopoludňajších hodinách, teda pred
zasadnutím SR VŠVU. Zasadnutie sa zaoberalo obsahom znenia návrhu Programového vyhlásenia
vlády na roky 2016 – 2020 v kapitole venovanej podpore vedy a inovácií a školstvu. Vyjadril sa, že
Slovenská rektorská konferencia zaregistrovala lepšiu a konkrétnejšiu rozpracovanosť PVV oproti
rokom minulým, ako aj mierny progres a záujem vlády SR o riešenie vážnej a rokmi zanedbanej
oblasti akou je vysoké školstvo a veda na Slovensku. Avšak, aj napriek tomu SRK požaduje
výraznejší podiel na financovaní, systémovejšiu a dlhodobú podporu školstva a výraznejšie
ohodnotenia zamestnancov v školstve nad deklarovaný rámec v PVV.
k bodu 6
- predseda SR poďakoval všetkým za účasť a rokovanie ukončil.

Ing. arch. Juraj Šujan
predseda SR VŠVU

zapísala: Mgr. Marta Latečková, taj. SR VŠVU
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