Zápisnica č. 2/2015
zo zasadnutia Správnej rady Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave,
ktoré sa konalo dňa 25.11.2015
Účasť podľa prezenčnej listiny
predseda
Ing. arch. Juraj Šujan
podpredseda
Ing. Juraj Heger
prítomní členovia: prof. Ing. arch. Ján Bahna, akad. arch., Jozef Habodász, akad. arch., Mgr. Katarína Hubová, PhDr. Ivan Jančár,
Boris Kollár, Mgr. art. Martin Knut, prof. Júlia Sabová, akad. mal.
ospravedlnení:
Dipl. Ing. Róbert Baumgartner, Ing. Jaroslav Holeček, PhD., Mgr. art. Lenka Lukačovičová, Mgr. Alexandra Kusá,
Mgr. Pavol Weiss
prizvaní:

rektor prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., kvestorka Ing. Lýdia Macurová

ďalej prítomná:

Mgr. Marta Latečková, tajomníčka SR VŠVU

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

Zahájenie rokovania.
Informácia rektora o výsledkoch komplexnej akreditácie VŠVU.
Informácia kvestorky o čerpaní dotácie za ¾ hospodárskeho roka 2015.
Schválenie koncoročnej odmeny rektora VŠVU.
Rôzne.
Diskusia.
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. Zvlášť privítal na zasadnutí
a predstavil novú členku SR prof. Júliu Sabovú, akad. mal., ktorá zastupuje zamestnaneckú časť VŠVU
a bola menovaná na prvé štvorročné funkčné obdobie – do apríla 2019.
k bodu 2
- predseda SR požiadal rektora VŠVU prof. Stanislava Stankociho, akad. mal. o informáciu
o výsledkoch ukončenej komplexnej akreditácie VŠVU. Rektor podal základnú informáciu o tom, že
VŠVU v hodnotení skončila medzi vysokými školami univerzitného typu (výsledné hodnotenie v OV
2. Humanitné vedy B a v OV 4. Umenie B+). Hodnotení sme boli v dvoch oblastiach a to umenie
a humanitné vedy. Neskôr na základe diskusie prešiel aj ku konkrétnejším bodom pomenovania
silných a slabých stránok VŠVU v hodnotiacej správe Akreditačnej komisie a k jej odporúčaniam.
Dobrým výsledkom je skutočnosť, že VŠVU má pridelené práva na habilitačné konania a vymenúvacie
konania za profesorov v študijných odboroch Výtvarné umenie, Dizajn, Architektonická tvorba
a Reštaurovanie. Zlou správou je odobratie práv uskutočňovať výučbu v ŠP Dejiny a teória výtvarného
umenia a architektúry v 3. stupni štúdia. Zaradenie VŠVU medzi VŠ univerzitného typu považuje rektor
za pozitívny signál o kvalite školy smerom k verejnosti. Zároveň vyslovil presvedčenie, že výsledky KA
by mali byt zohľadnené aj v metodike a výške rozpisu dotácie na jednotlivé VŠ na rok 2016.
Negatívnym signálom – predovšetkým do vnútra školy, je čiastkové aj výsledné hodnotenie všetkých
sledovaných úrovní obidvoch oblastí výskumu. V stručnosti charakterizoval základné príčiny tohto
javu. V ďalšej diskusii zodpovedal na položené otázky týkajúce sa procesu priebehu jednotlivých etáp
KA, jej pravidiel a kritérií, pozitív a negatív v akademickom prostredí. PhDr. Jančár poukázal na
celoslovenský problém v oblasti vzdelávania v odbore teórie a dejín umenia, kde nie je dostatočný
počet profesorov a docentov a zabezpečený ich kvalifikačný rast. Táto skutočnosť negatívne
ovplyvnila okrem vzdelávacích pracovísk na iných univerzitách, aj hodnotenie tohto študijného
programu na VŠVU.

k bodu 3
- predseda SR odovzdal slovo kvestorke Ing. Lýdii Macurovej, ktorá informovala o čerpaní
schváleného rozpočtu VŠVU za ¾ kalendárneho roka 2015. Komplexný materiál bol členom SR
doručený pred zasadnutím elektronicky a na zasadnutí písomne. Kvestorka zopakovala celkovú výšku
pridelenej dotácie na rok 2015 a pripomenula aj jej rozpis. Oboznámila s pohybmi dotácie v priebehu
roka (úpravy dotácie, jej znižovanie, účelové dotácie, dodatočné prepočty, príjmy z podnikateľskej
činnosti a pod.). Informovala o predbežnom hospodárskom výsledku roka 2015 na základe
účtovníctva a o stavoch všetkých účtov. V závere konštatovala, že hospodársky výsledok by mal byť
priaznivý, zároveň zodpovedala na položené otázky členov SR. Členovia SR informáciu o čerpaní
rozpočtu za ¾ kalendárneho roka 2015 vzali na vedomie v plnom rozsahu a vyslovili spokojnosť
s hospodárením na VŠVU.
k bodu 4
- predseda SR požiadal členov Správnej rady o vyjadrenie k návrhu koncoročnej odmeny rektora
VŠVU. Návrh odmeny rektora bol schválený plným počtom zúčastnených členov SR (9 za, nik proti
a nik sa nezdržal). Návrh odmeny bol predsedom SR podpísaný.
k bodu 5
- v tomto bode o slovo požiadal rektor VŠVU a informoval členov SR o prebiehajúcom vládnom
audite implementovaného projektu zo štrukturálnych fondov EÚ auditujúcim orgánom KPMG
Slovensko spol. s.r.o., obsahom ktorého je posudzovanie a kontrola čerpania financií na projekt
Vybudovanie Výučbového centra komunikácie a vizualizácie a v Kremnici. Výsledkom tohto procesu
má byť uistenie o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií daného OP. Rektor oboznámil
členov SR VŠVU s obsahom doručenej Predbežnej čiastkovej správy z vládneho auditu č. A694, K4188,
a s obsahom vyjadrenia VŠVU k tejto správe, v rámci ktorého podal námietky voči pravdivosti
a preukázateľnosti nedostatkov zistených auditujúcim orgánom a voči uvedeným odporúčaniam.
Zároveň členov SR VŠVU informoval, že vo vyjadrení jednoznačne a v plnom rozsahu neakceptoval
údajné nedostatky a oboznámil SR VŠVU s argumentáciami vyvracajúcimi pravdivosť zistení zo strany
auditujúceho orgánu – porušenie princípu nediskriminácie v procese verejného obstarávania,
neoprávnené výdavky za nehospodárne vynaloženie finančných prostriedkov, nesprávne zaúčtovanie
finančného výdavku. Vysvetlil zákonnosť postupov zo strany VŠVU pri zabezpečovaní realizácie
všetkých procesov vedúcich k implementácii projektu. Oboznámil s krokmi, ktoré budú na Čiastkovú
správu z vládneho auditu zo strany VŠVU nasledovať (predbežná čiastková správa z vládneho auditu,
vyjadrenie VŠVU k tejto správe a čiastková správa sú prílohou tejto zápisnice). Členovia SR vyslovili
pohoršenie nad postupom a cieľmi vládneho auditu a zároveň vyslovili rektorovi plnú podporu
v neakceptovaní pravdivosti zistení a námietok a v neakceptovaní ani jediného odporúčania zo strany
KPMG a doporučujú postupovať cestou rozporu.
k bodu 6
- tento bod programu bol naplnený priebežne.
k bodu 7
- predseda SR poďakoval všetkým za účasť a rokovanie ukončil.

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

