Zápisnica č. 1 /2013
zo zasadnutia Správnej rady Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave,
ktoré sa konalo dňa 17. 4. 2012
prítomní:

Ing. arch. Jozef Habodász , doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD., Mgr. Katarína Hubová, PhDr. Ivan
Jančár, Boris Kollár, Mgr. Alexandra Kusá, PhD., Mgr. art. Zuzana. Šebeková, Ing. arch. Juraj Šujan ,
Mgr. Pavol Weiss,

vedenie školy:
ospravedlnení:

rektor prof. Stanislav Stankoci,akad. mal., kvestorka Ing. Lýdia Macurová
Dipl. Ing. Róbert Baumgartner , Juraj Heger , Mgr. art. Martin Knut , Ing. Ladislav Švihel, akad. arch.
Dušan Voštenák,
Mgr. Marta Latečková tajomníčka SR VŠVU

ďalej prítomná:

program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

zahájenie rokovania.
odovzdanie menovacích dekrétov novým členom SR.
informácia o pridelenom a prerozdelenom rozpočte VŠVU na rok 2013, jeho schválenie /neschválenie/.
vyjadrenie sa k návrhu nového Štatútu SR .
informácia rektora VŠVU o najdôležitejších úlohách a aktivitách školy.
rôzne.
rozšírený bod programu o vyjadrenie sa k výške osobných príplatkov rektora školy.

k bodu 1
zasadnutie otvoril a viedol predseda Správnej rady VŠVU (ďalej iba SR ) Boris Kollár,
privítal prítomných členov a oboznámil ich s programom. Navrhol rozšírenie programu o bod
č. 7, členovia SR nemali žiadne ďalšie návrhy a s rozšírením programu súhlasili.
k bodu 2
odovzdal menovacie dekréty novým členom SR VŠVU Mgr. Alexandre Kusej PhD.
riaditeľke SNG a PhDr. Ivanovi Jančárovi riaditeľovi GMB. Ich členstvo je šesťročné. Dvaja
novozvolení členovia J. Heger a Mgr. art. M. Knut boli nepritomní. Dekrét im bude odovzdaný
na najbližšom zasadnutí. Poďakoval za výkon členstva Mgr. art. Z. Šebekovej, ktorej 22. 4.
skončilo riadne dvojročné členstvo za študentskú časť VŠVU.
k bodu 3
kompletný materiál k tomuto bodu členovia SR obdržali pred zasadnutím elektronicky.
O pridelenej dotácii z MŠVVaŠ pre VŠVU na kalendárny rok 2013 poinformovala a podala
vysvetlenia kvestorka Ing. Lýdia Macurová:
informovala o metodike zostavovania dotácie a jej zmenách zo strany MŠVVaŠ.
oboznámila s následkami týchto zmien, ktoré /okrem iných vplyvov/ spôsobili značný
pokles pridelenej dotácie, podľa jednotlivých položiek, oproti roku 2012.
informovala o rozpise a prerozdelení dotácie podľa jednotlivých komodít , tak ako ho
schválil AS VŠVU na zasadnutí dňa 26. 3. 2013.
informovala o opatreniach, ktoré museli byť prijaté zo strany vedenia školy, aby mohol
byť prijatý bezdeficitný rozpočet na rok 2013 /zníženie osobných príplatkov všetkým
zamestnancom VŠVU, redukcia externých pracovníkov, redukcia prac. miest, zníženie počtu
modelov, pokles režijných výdavkov a výdavkov na údržbu a pod./
v diskusii zodpovedala na položené otázky členov SR.
V závere diskusie predseda SR požiadal o hlasovanie.
Uznesnie č. 1
členovia SR VŠVU hlasovaním / 9 za, 0 proti, nik sa nezdržal/ odsúhlasili rozpočet VŠVU a jeho prerozdelenie na rok
2013.

k bodu 4
predseda SR Boris Kollár predložil na prerokovanie návrh nového Štatútu SR VŠVU.
Všetky navrhnuté a zapracované zmeny vyplývajú z novely VŠ zákona. K štatútu neboli
vznesené ďalšie návrhy a zmeny. Členovia SR VŠVU návrh štatútu so zapracovanými
zmenami vzali na vedomie. Návrh nového štatútu bude predložený na schválenie AS VŠVU

dňa 23. 4. 2013 a následne bude postúpený na MŠVVaŠ. Jeho definitívna a ministerstvom
schválená verzia bude zaslaná všetkým členom SR.
k bodu 5
v tomto bode rektor prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. v krátkosti poinformoval
o priebehu a implementácii hlavných dvoch projektov zo štrukturálnych fondov EU: Výučbové
centrum vizualizácie a komunikácie v Kremnici a Digitalizácia technologických procesov
v dizajne. Zmienil sa aj o rozpracovanom projekte so SAV. Zvýraznil výhody pre školu
a jednotlivé jej katedry, ktoré tieto aktivity so sebou prinášajú.
poďakoval predsedovi SR za finančný dar, ktorý poskytol VŠVU ako osobný dar za
účelom dovybavenia a dobudovania areálu výučbového centra v Kremnici, ktorý nebol
dostatočne v plnom rozsahu finančne krytý zo štrukturálnych fondov.
vrátil sa ešte k rozpočtu a k výkonovým položkám, ktoré ho najviac negatívne
ovplyvnili. Sú to najmä zahr. mobility a evidencia a vykazovanie umeleckej činnosti
pedagógov školy. Vysvetlil dôležitosť týchto parametrov a ich fungovanie v akademickom
prostredí.
dôležitosť týchto parametrov, nezodpovednosť a chyby pri registrácii v CREUČ
(Centrálny register evidencie umeleckej činnosti) a CREPČ (Centrálny register evidencie
publikačnej činnosti) členovia SR pochopili a navrhli vypracovanie systému, tak aby sa
pomenované nedostatky nemohli opakovať. Rektor vysvetlil, že systém je vypracovaný
dobre, nefunguje však zodpovedne činnosť verifikátorov a zlyháva ľudský faktor. Rektor
oboznámil s dôslednými krokmi, ktoré boli vykonané aj v súčinnosti s MŠVVaŠ na
odstránenie opísaných nedostatkov a vyslovil nádej na zvrátenie nepriaznivej finančnej
situácie, ktorú VŠVU nespôsobila celkom vlastnou vinou.
k bodu 6 bod nebol naplnený
k bodu 7
v tomto bode predseda SR VŠVU predložil návrh na zníženie osobného príplatku aj
rektorovi školy ako prejav solidárnosti a spoluúčasti na finančnej situácii, v ktorej sa škola
ocitla. Návrh vyvolal diskusiu, v ktorej sa vyjadril skoro každý člen SR. Zaznel názor, že
zníženie osobného príplatku je treba vnímať z jeho pozície a považovať ho za morálnu
spolupatričnosť a kolegialitu. Tak isto rezonoval názor o jeho vysokej výkonnosti,
zodpovednosti, obetavosti a vysokej erudovanosti, ktorá jestvujúcim platom nie je patrične
docenená. V závere diskusie predseda SR vyzval k hlasovaniu. Hlasovaním /6 za, 3 proti,
nik sa nezdržal/ bol odsúhlasený návrh, o znížení osobného príplatku rektora v takom istom
percentuálnom podiele, ako boli znižované os. príplatky ostatným zamestnancom VŠVU.
členovia SR VŠVU sa rozhodli listom osloviť ministra školstva vedy výskumu
a školstva a apelovať na jeho aktivity smerom k tvorbe metodiky prideľovania budúcej
dotácie vysokým školám tak, aby zohľadňovala v plnej miere špecifiká umeleckých škôl.
V závere predseda SR VŠVU poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

Zapísala: Mgr. Marta Latečková

