Zápisnica č. 1 /2014
zo zasadnutia Správnej rady Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave,
ktoré sa konalo dňa 30. 4. 2014
Účasť podľa prezenčnej listiny
prítomní:
Dipl. Ing. Róbert Baumgartner ng. arch. Jozef Habodász, doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD., Mgr. Katarína
Hubová, Boris Kollár, Mgr. art. Martin Knut , PhDr. Ivan Jančár, Ing. arch. Juraj Šujan , Mgr. Pavol Weiss,
ospravedlnení:
Juraj Heger , Mgr. art. Libor Komosný, Mgr. Alexandra Kusá ,Ing. Ladislav Švihel, akad. arch.,Dušan Voštenák,
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 o výške a prerozdelení dotácie z MŠVVa Š na rok 2014 - vyjadrenie sa a schválenie.
3.
Výročná sprava VŠVU za rok 2013 –vyjadrenie sa k správe.
4.
rôzne.
5.
diskusia.
6.
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. Program bol rozšírený o zaradenie priznania platu
rektora, mimoriadnej odmeny rektora a informáciu o možnom rozšírení občianskej vybavenosti v
budove školy na Drotárskej ceste. Rozšírenie programu bolo odsúhlasené /9 hlasov za, nik proti, nik
sa nezdržal/. Rozšírenie bolo zaradené pod bod 4.
k bodu 2
predseda SR odovzdal slovo kvestorke Ing. Lýdii Macurovej, ktorá informovala o výške
pridelenej dotácie z MŠVVaŠ SR na rok 2014. Komplexný materiál o prerozdelenom rozpočte členovia
SR obdržali pred zasadnutím mailovou poštou. Prerozdelený rozpočet bol schválený Akademickým
senátom VŠVU dňa 14. 4. 2014. Kvestorka podala k materiálu podrobné vysvetlenie (zmeny
v metodike, porovnanie dotácie s rokom 2013, rozdelenie dotácie v rámci VŠVU na komodity atď).
Zároveň konštatovala, že hospodársky výsledok za rok 2013 je v kladných číslach. Zisk z roku 2013 sa
bude čerpať prostredníctvom rezervného fondu na zabezpečenie hlavných úloh. Pripomenula
opatrenia, s ktorými sa VŠVU musela vyrovnať a zmierniť tak následky podfinancovania v roku 2013.
V diskusii zodpovedala na položené otázky p. Baumgartnera, p. Kollára, V závere diskusie predseda
SR požiadal o hlasovanie:
Uznesenie č. 1
Správna rada VŠVU s predloženým prerozdelením rozpočtu na rok 2014 súhlasí a schvaľuje ho ( 9 hlasov za, nik sa
nezdržal, nik nebol proti).

k bodu 3
predseda SR požiadal členov o pripomienky k Výročnej správe VŠVU za rok 2013, ktorú
obdržali elektronicky a otvoril diskusiu. K výročnej správe neboli pripomienky.
Uznesenie č. 1
Správna rada VŠVU Výročnú správu VŠVU za rok 2013 vzala na vedomie ( 9 hlasov za, nik sa nezdržal, nik nebol proti).

k bodu 4
v tomto bode predseda SR VŠVU predložil návrh na úpravu osobného príplatku k platu
rektora a na priznanie mimoriadnej odmeny za obdobie január až apríl 2014. Odmena bola
navrhnutá za nadštandardné plnenie pracovných povinností a bude zúčtovaná vo výplate za mesiac

máj. Predseda SR vyzval k hlasovaniu. Hlasovaním /9 za, 0 proti, nik sa nezdržal/ bol osobný príplatok
a odmena rektora odsúhlasená .
o možnom rozšírení občianskej vybavenosti v plánovanej budove internátu resp.
akademického kampusu na Drotárskej ceste informoval Mgr. Weiss. Tlmočil zámer investora „Moja
Samoška“ prenajať časť priestoru v rámci kampusu a pomôcť zároveň s finančným krytím výstavby
budovy, v ktorej by bol zachovaný priestor na ich zámer na realizáciu občianskej vybavenosti.
K zámeru sa vyjadril rektor, bol naklonený diskutovať o ponuke, nakoľko vízia postaviť internát a
v rámci akademického kampusu ho aj prevádzkovať je pre VŠVU podstatná. Boli rozdiskutované
možnosti riešení ako by škola a investor mohli vzájomne spolupracovať a dosiahnuť ciele podstatné
pre jednu aj druhú stranu. Hlasovaním ( 9 hlasov za, nik sa nezdržal, nik nebol proti) bolo rozhodnuté, že
rektor je poverený komunikovať s Akademickým senátom a ďalšími orgánmi školy a v prípade
súhlasného stanoviska k tejto koncepcii pokračovať v ďalších krokoch.
k bodu 5
Ing. Šujan informoval o návrhu zákona na podporu umenia, v rámci ktorého by sa škola mala
angažovať a podporiť dianie tak, aby bol zákon schválený .
rektor prof. Stankoci informoval členov SR o ukončení projektu Výučbového centra
vizualizácie a komunikácie v Kremnici. Bola vykonaná kontrola zo strany ASFEU, čakáme na záverečné
písomné stanovisko. Je predpoklad, že bude bez závažných výhrad. Ďalej informoval o projekte
Digitalizácia technologických procesov v dizajne a časovej tiesni, ktorá pokračovanie projektu
sprevádza. Plnenie úlohy v rámci tretieho projektu so SAV pokračuje. Rektor informoval tiež
o priebehu prípravy komplexnej akreditácie školy, ktorá je pre kvalitné pokračovanie výučbového
procesu nesmierne dôležitá.
k bodu 6
predseda SR poďakoval všetkým za účasť a rokovanie ukončil.

Zapísala: Mgr. Marta Latečková

