Zápisnica č. 1/2017
zo zasadnutia Správnej rady Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave,
ktoré sa konalo dňa 01.03.2017

Účasť podľa prezenčnej listiny:
predseda
Ing. arch. Juraj Šujan
členovia:
prof. Ing. arch. Ján Bahna, akad. arch., Dipl. Ing. Róbert Baumgartner, Ing. Roman
Fečík, akad. arch. Jozef Habodász, Ing. Jaroslav Holeček, PhD., PhDr. Ivan Jančár,
Mgr. art. Lenka Lukačovičová, Mgr. Jozef Maculák, prof. Júlia Sabová, akad. mal.,
Mgr. Pavol Weiss.
ospravedlnení: Mgr. Juraj Heger (podpredseda), Mgr. art. Martin Knut, Mgr. Alexandra Kusá, PhD.
prizvaní:
rektor prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., kvestorka Ing. Lýdia Macurová
ďalej prítomná: Mgr. Marta Latečková, tajomníčka SR VŠVU
program:
1. Zahájenie rokovania.
2. Predstavenie novo menovaných členov SR VŠVU ministrom školstva VVaŠ SR.
3. Informácia kvestorky o výške pridelenej dotácie z MŠVVaŠ SR na kalendárny rok 2017, návrh na jej
prerozdelenie a vyjadrenie sa k návrhu hlasovaním.
4. Diskusia.
5. Záver.
k bodu 1
- zasadnutie otvoril a viedol predseda Správnej rady VŠVU (ďalej iba predseda SR) Ing. arch. Juraj
Šujan, privítal prítomných členov a oboznámil ich s programom.
k bodu 2
- predseda SR predstavil dvoch nových členov SR VŠVU a to:
Mgr. Jozefa Maculáka, riaditeľa odboru vedy a techniky na vysokých školách, MŠVVaŠ SR
Ing. Romana Fečíka, galéristu a majiteľa Roman Fecik Gallery
Obom pogratuloval a zaželal veľa úspechov počas pôsobenia v Správnej rade VŠVU.
k bodu 3
- predseda SR odovzdal slovo kvestorke VŠVU Ing. Lýdii Macurovej a požiadal ju, aby informovala
o dôležitých zmenách v metodike, výške rozpísanej dotácie z MŠVVaŠ SR na kalendárny rok 2017
a jej prerozdelení do návrhu rozpočtu VŠVU na rok 2017, ktorý členovia SR obdržali elektronicky
pred rokovaním a písomne na rokovaní. Predloženému návrhu dotácie predchádzalo jeho
prerokovanie a schválenie na zasadnutí Akademického senátu VŠVU dňa 09.02.2017.
- kvestorka Ing. Macurová oboznámila s výškou pridelenej dotácie z MŠVVaŠ SR, ktorá je 4 130 565 €
a s jej rozpisom na rok 2017 v jednotlivých blokoch:
- dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov – hlavná činnosť
- dotácia na výskumnú, vývojovú, alebo umeleckú činnosť
- dotácia na rozvoj vysokej školy
- dotácia na sociálnu podporu študentov
- porovnala výšku dotácie v roku 2017 s rokom 2016 v jednotlivých oblastiach financovania a
oboznámila so skutočnosťami, ktoré primárne vyvolávajú dojem, že v celkových číslach sa
rozpočet na rok 2017 voči roku 2016 javí ako navýšený, čo však nezodpovedá skutočnosti.
- v závere konštatovala deficit rozpočtu vo výške 295 628,00 € na základe čoho VŠVU v prvých 6
mesiacoch roka 2017 musí fungovať v núdzovom a úspornom režime (situácia sa znova
prehodnotí pred letom po prípadnej úprave rozpisu dotácie dodatkom na základe prepočítaných

výkonov za UČ za rok 2014-2015 po všetkých verifikačných procesoch). Informovala takisto aj
o výške rezervného fondu a o stave účtov.
- zodpovedala na doplňujúce otázky členov SR VŠVU.
- predseda SR požiadal o hlasovanie:
Uznesenie č. 1
Správna rada VŠVU hlasovaním odsúhlasila návrh prerozdelenia dotácie na rok 2017
vypracovaný na základe súčasnej výšky dotácie a ďalších finančných reálií a berie na vedomie, že
jeho korekcia bude možná až po doručení dodatku úpravy dotácie z MŠVVaŠ SR na základe
verifikovaných údajov umeleckej činnosti za roky 2014 a 2015 (11 hlasov za, nik zdržaný, nik proti).
k bodu 4
- rektor v diskusii pripomenul, že rozpis dotácií verejným vysokým školám zo štátneho rozpočtu na
rok 2017 vychádza z ustanovení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a metodiky rozpisu dotácií VVŠ na rok 2017.
MŠVVaŠ SR predložilo vysokým školám rozpis finančných dotácií pre rok 2017 na základe všetkých
výkonových ukazovateľov v zmysle znenia metodiky, avšak v priebehu roka (predpoklad je do
konca júla) by malo dôjsť k úprave rozpisu dotácie, ktorá bude zohľadňovať výsledné dáta po
treťostupňovej verifikácii umeleckej činnosti za rok 2014 a finálnym dátam po výslednej verifikácii
za rok 2015 odbornými hodnotiteľskými orgánmi CVTI SR pre CREUČ. Úlohou vedenia VŠVU bude
realizovať všetky kroky k urýchleniu týchto procesov tak, aby k úprave dotácie došlo ešte pred
letnými mesiacmi a nemusela sa zopakovať situácie z roku 2016, kde k úprave došlo v lete na
základe neukončenej verifikácie a finálnej korekcii až koncom roka.
- rektor za hlavný dôvod nepriaznivej finančnej situácie spôsobujúcej návrh rozpočtového deficitu
považuje tri roky pretrvávajúci stav, v rámci ktorého ku koncu kalendárneho roka nie sú
k dispozícii finálne verifikované dáta, ako výsledok korektnej evidencie a vyváženej aplikácie
kritérií. V súčasnosti fungujúci systém hodnotenia výstupov UČ považuje za deformovaný, nakoľko
podľa jeho názoru vo finálnych výsledkoch CREUČ je jasne vidieť, že v niektoré OHO pre jednotlivé
DUC uplatňovali v niektorých úrovniach hodnotenia rozdielne kritériá a prístupy, ktoré sú
v rozpore so zákonom o vysokých školách, vyhláškou pre CREPČ a CREUČ a metodikami evidencie
a hodnotenia. Pomenoval konkrétne faktory, ktoré daný stav spôsobujú. Informoval, že vedenie
vypracovalo analýzu jestvujúceho stavu a v tomto zmysle dôrazne požiadal CVTI o zvolanie
pracovného stretnutia všetkých kompetentných zamestnancov VŠ a CVTI, účelom ktorého má byť
prerokovanie nahromadených problémov a nájdenie definitívnych riešení. Je ďalej neúnosné, aby
nedôsledná a nekoordinovaná činnosť CVTI a OHO v rámci všetkých DUC, vo výsledku spôsobovala
takéto zbytočné problémy s kvalitou hodnotenia výstupov UČ a finančne až do takej miery
ohrozovali akademickú prevádzku na umeleckých VŠ.
- rektor zodpovedal na otázku o stave Výskumnou agentúrou vyžiadaného vrátenia financií
čerpaných na projekty zo štrukturálnych fondov EÚ – na základe výsledkov vládneho auditu
uskutočneného audítorskou spoločnosťou a následne uplatňovaných korekcií. V tomto zmysle
VŠVU právne zastupuje externá advokátska kancelária vo všetkých krokoch s tým súvisiacich.
- Ing. arch. J. Šujan konštatoval obdobné problémy s korekciami aj na iných VŠ, a vo financovaní
hlavne absenciu strednodobého rozvojového výhľadu. Spolu s ďalšími členmi SR považuje použitie
rezervného fondu VŠVU na vykrytie deficitu rozpočtu za nevhodnú a tú najkrajnejšiu formu
riešenia. Inicioval odporúčanie uvedené v závere diskusie.
- Ing. J. Holeček pozitívne hodnotil rozpracovanosť v návrhu rozpisu financií v rozpočte na rok 2017
– napriek nepriaznivému priebežnému stavu.
- Mgr. J. Maculák informoval o monitorovaní stavu v CREPČ a pozornom sledovaní komunikácie
medzi VŠ, CVTI a MŠVVaŠ, ktoré má snahu riešenie problémov urýchliť a volá po náprave
jestvujúceho stavu. Predpokladá, že do dvoch mesiacov bude situácia z úrovne MŠVVaŠ SR
analyzovaná a budú prijaté účinné opatrenia tak, aby sa takáto negatívna situácia neopakovala.
Pripravuje sa novela VŠ zákona, kde by mala byť upravená dĺžka jednotlivých etáp hodnotiacich
a verifikačných procesov v CREUČ tak, aby podobným situáciám čo najviac zabránili.

- v závere diskusie členovia SR VŠVU sformulovali nasledovné odporúčanie:
Členovia SR VŠVU odporúčajú a považujú za jednu z ciest dosiahnutia objektivizácie
prideľovania financií VŠ s umeleckými študijnými odbormi za výstupy umeleckej činnosti
vkladané do Centrálneho registra umeleckej činnosti, prerozdelenie financií na UČ do dvoch
častí: jedna bude určená pre VŠ s výstupmi v oblasti hudobných a dramatických umení a druhá
časť pre oblasť vizuálnych umení, do ktorých spadá výtvarné umenie, dizajn, architektúra
a reštaurovanie. O systémovom spôsobe rozdelenia financií by malo rozhodnúť MŠVVaŠ SR.
k bodu 5
- predseda Správnej rady VŠVU poďakoval všetkým za účasť, za aktívne vstupy do diskusie
a rokovanie ukončil.

Ing. arch. Juraj Šujan
predseda SR VŠVU
zapísala: Mgr. Marta Latečková, taj. SR VŠVU

