Zápisnica č. 2 /2014
zo zasadnutia Správnej rady Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave,
ktoré sa konalo dňa 3. 12. 2014
Účasť podľa prezenčnej listiny
prítomní:
Ing. arch. Jozef Habodász, Juraj Heger, doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD., Mgr. Katarína Hubová, Boris Kollár, ,
Mgr. Alexandra Kusá , PhDr. Ivan Jančár, Ing. arch. Juraj Šujan , Ing. Ladislav Švihel,
ospravedlnení:

Dipl. Ing. Róbert Baumgartner , Mgr. art. Martin Knut ,Mgr. art. Libor Komosný,

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 VŠVU o čerpaní rozpočtu za ¾ kal. roka 2014.
3.
voľba predsedu a podpredsedu SR VŠVU na ďalšie dvojročné funkčné obdobie.
4.
informácia rektora o akademických udalostiach z posledného obdobia.
5.
rôzne a priznanie koncoročnej odmeny rektora VŠVU.
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. Informoval, že dvom členom SR skončilo funkčné
obdobie Mgr. Weissovi a akad. arch. Voštenákovi. Obom predseda SR poďakoval za spoluprácu.
Návrh na menovanie nových členov, ktorých schválil Akademický senát VŠVU /opakovane Mgr. Weiss
a prof. Ing. arch Bahna/ je u ministra školstva a čakáme na doručenie menovacích dekrétov
v najbližších dňoch.
požiadal o voľbu dvoch skrutátorov, ktorými sa stali: PhDr. Jančár a Mgr. Kusá.
ďalej požiadal o rozšírenie programu o ďalší bod - schválenie odmeny rektora. Členovia plným
počtom hlasov z rozšírením programu súhlasili a bod bol zaradený do rôzneho.
k bodu 2
predseda SR odovzdal slovo kvestorke Ing. Lýdii Macurovej, ktorá informovala o čerpaní
pridelenej dotácie z MŠVVaŠ SR za ¾ ročné obdobie roka 2014. Komplexný materiál členovia SR
obdržali pred zasadnutím aj mailovou poštou. Kvestorka oboznámila so všetkými zmenami
v rozpočte, presunmi, úpravami , obdržanými účelovými dotáciami a ich použitím a čerpaním
rozpočtu vo všetkých položkách a všetkých účtoch. Oboznámila s nákladmi, ktoré školu do konca kal.
roka očakávajú a aj príjmami /prijímačkové financie/. V závere vyslovila presvedčenie, že
hospodársky výsledok, ktorý predstavila k 31. 10. je optimistický a škola by mala končiť rok 2014
v čiernych číslach. V závere sa vrátila k dvom ukončeným projektom: Výučbové centrum vizualizácie
a komunikácie v Kremnici a Digitalizácia technolog. procesov v dizajne. Oboznámila s čerpaním
financií z vlastných zdrojov a štrukturálnych fondov, kde bolo zaznamenané malé percento
neoprávnených výdavkov, čo SR považovala za úspech. Členovia SR informáciu o čerpaní rozpočtu
vzali na vedomie.
k bodu 3
predseda SR požiadal členov SR o diskusiu k voľbe predsedu a podpredsedu SR a vysvetlil
postup voľby. Následne požiadal o tajné hlasovanie.
Uznesenie č. 1
Správna rada VŠVU tajným hlasovaním za predsedu SR VŠVU na ďalšie dvojročné funkčné obdobie /od 9. dec. 2014 do 8
dec. 2016) zvolila Ing. arch. Juraja Šujana ( 5 hlasov za).
Správna rada VŠVU tajným hlasovaním za podpredsedu SR VŠVU na ďalšie dvojročné funkčné obdobie / od 9.dec. 2014 do
8.dec. 2016) zvolila Juraja Hegera ( 6 hlasov za)

k bodu 4
v tomto bode predseda SR VŠVU udelil slovo rektorovi prof. Stanislavovi Stankocimu, akad.
mal., ktorý informoval o akademických udalostiach posledného obdobia, predtým mu však
poblahoželal k zvoleniu za rektora VŠVU na nové štvorročné funkčné obdobie.
rektor informoval o priebehu komplexnej akreditácie školy, ktorou škola prešla vrátane
návštevy pracovnej skupiny AK dňa 17. 10. Záverečné výsledky by mali byť známe koncom apríla bud.
roka. Pri tejto príležitosti spomenul aj minulotýždňové vyhlásenie výsledkov agentúry ARRA, kde sme
v segmente umeleckých VŠ, podľa hodnotiacich kritérií, obhájili prvenstvo z vlaňajšieho roka.
rektor informoval o udalostiach, ktoré rezonujú a hýbu školou, okrem teda jej
najdôležitejšieho poslania, ktorým je výučba študentov. Zmienil sa o projektovej, výskumnej činnosti
o ich poslaní a výhodách, ktoré hlavne technologickému vybaveniu školy pomáhajú a študentom
zvyšujú výučbový komfort.
vrátil sa k priebehu 65. výročia školy a k sprievodným akciám. Poďakoval riaditeľke SNG Mgr.
Kusej za spoluprácu a poskytnutie výstavných priestorov v ich galérii. Poďakoval členom SR za účasť
a podporu návštevou slávnostnej akadémie v MD POH dňa 2. 10.
k bodu 5
predseda SR predložil a odôvodnil návrh na priznanie mimoriadnej odmeny za obdobie máj
až november 2014 rektorovi školy. Odmena bola navrhnutá za nadštandardné plnenie pracovných
úloh spojených napr. s početnými aktivitami súvisiacimi so 65. výročím VŠVU, so zapájaním školy do
grantových schém, ako aj za nepretržité zvyšovanie kvality výkonu školy vo všetkých sledovaných
oblastiach metodiky prideľovania dotácie zo štátneho rozpočtu. Následne vyzval k hlasovaniu.
Hlasovaním /9 za, 0 proti, nik sa nezdržal/ bola odmena rektora odsúhlasená .
Ing. Šujan vyzdvihol úroveň a dôstojný priebeh osláv 65. výročia školy. Ďalej vyzdvihol
fungovanie a úroveň webovej stránky školy. Zmienil sa o aktivitách smerujúcich k vycizelovaniu
názoru , ktorý by mal byť po diskusiách medzi UK a STU predložený MŠVVaŠ SR . Názor sa týka
liberálnejšieho prístupu ku garantovaniu študijných odborov na školách a udeľovania titulov profesor
a docent.
k bodu 6
predseda SR poďakoval všetkým za účasť a rokovanie ukončil.
v závere rektor poďakoval Borisovi Kollárovi za doterajší výkon predsedníctva SR,
k poďakovaniu sa pripojili aj ostatní členovia SR VŠVU

Zapísala: Mgr. Marta Latečková

