Akademický senát Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Zápisnica
zo 6. riadneho zasadnutia Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení
v Bratislave, dňa 03.12.2015 o 13:30 hod., na Drotárskej ceste 44, č.m. 226
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení: Mgr. Daniel Grúň, PhD., člen zam. časti AS VŠVU
Stanislav Krajči, člen štud. časti AS VŠVU
Kristína Kubáňová, členka štud. časti AS VŠVU
Jozef Vančo, člen štud. časti AS VŠVU
Neprítomní, neospravedlnení: -

Hostia:
prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., rektor VŠVU
doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD., prorektorka pre štúdium
Mgr. Nina de Gelder, prorektorka pre zahraničné vzťahy
Ing. Lýdia Macurová, kvestorka VŠVU
Mgr. RNDr. Alžbeta Benedikovičová, PhD., právnička VŠVU
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení
3. Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
4. Schválenie programu zasadnutia
5. Návrh metodiky rozpisu dotácií VVŠ na rok 2016 – diskusia k procesu pripomienkovania
a predloženie návrhu pripomienok za VŠVU
http://www.minedu.sk/navrh-metodiky-a-rozpisu-dotacii-zo-statneho-rozpoctu-verejnymvysokym-skolam-na-rok-2016/
(predkladá rektor VŠVU, prof. S. Stankoci, akad. mal. a kvestorka VŠVU, Ing. L. Macurová)
6. Schválenie návrhu na vymenovanie nového člena Umeleckej rady VŠVU
(predkladá rektor VŠVU, prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.)
7. Predloženie návrhu zmien v systemizácii pracovných miest na VŠVU
(predkladá rektor VŠVU, prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.)
8. Predloženie predbežnej čiastkovej správy z vládneho auditu k projektu Vybudovanie
Výučbového centra komunikácie a vizualizácie na VŠVU
(predkladá rektor VŠVU, prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. a prorektorka pre
grantovú a projektovú činnosť, doc. Mgr. art. Sylvia Jokelová)
9. Schválenie návrhu člena AS VŠVU zo zamestnaneckej časti na vymenovanie do Škodovej
komisie VŠVU (predkladá predseda AS VŠVU, doc. Pavel Choma, akad. mal.)
10.Zmena názvu funkcie prorektora pre zahraničné vzťahy
(predkladá prorektorka pre zahraničné vzťahy, Mgr. Nina de Gelder)
11.Rôzne
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K bodu 1 - Otvorenie
Šieste riadne zasadnutie Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v
Bratislave (ďalej len "AS VŠVU") otvoril predseda AS VŠVU.
Predseda AS VŠVU privítal na zasadnutí členov Akademického senátu VŠVU,
rektora VŠVU prof. Stanislava Stankociho, akad. mal. a prítomných hostí.
K bodu 2 – Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení
Predseda AS VŠVU v Bratislave na základe kontroly prezenčnej listiny
skonštatoval uznášaniaschopnosť AS VŠVU v Bratislave a skonštatoval, že
Akademický senát VŠVU nemá žiadne uznesenia v plnení.
K bodu 3 – Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
AS VŠVU pristúpil k voľbe svojich pracovných orgánov a prijal tieto
uznesenia:
Uznesenie AS VŠVU č. 1/R6/2015
AS VŠVU volí skrutátorov 6. riadneho zasadnutia AS VŠVU:
1. Mgr. art. Róbert Makar, ArtD., člen zamestnaneckej časti AS VŠVU
2. Matej Kaminský, člen študentskej časti AS VŠVU
Hlasovanie:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

17
17
0
0

Predseda AS VŠVU konštatoval, že uznesenie AS VŠVU č. 1/R6/2015 bolo jednomyseľne
prijaté.

Uznesenie AS VŠVU č. 2/R6/2015
AS VŠVU schvaľuje návrhovú komisiu 6. riadneho zasadnutia AS VŠVU:
predseda komisie:
Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD.
člen komisie zo zam. časti AS VŠVU:
Mgr. art. Marek Kvetan
člen komisie zo štud. časti AS VŠVU:
Mgr. art. Danica Pišteková
Hlasovanie:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

17
17
0
0

Predseda AS VŠVU konštatoval, že uznesenie AS VŠVU č. 2/R6/2015 bolo jednomyseľne
prijaté.

Uznesenie AS VŠVU č. 3/R6/2015
AS VŠVU schvaľuje overovateľov zápisnice 6. riadneho zasadnutia AS VŠVU:
1. doc. Ing. Štefan Klein, akad. soch.
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2. doc. Danica Stojkovičová, akad. mal.
Hlasovanie:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

17
15
0
0
2

Predseda AS VŠVU konštatoval, že uznesenie AS VŠVU č. 3/R6/2015 bolo prijaté.

K bodu 4 – Schválenie programu zasadnutia
AS VŠVU prešiel k schvaľovaniu programu 6. riadneho zasadnutia a prijal
nasledovné uznesenie:
Uznesenie AS VŠVU č. 4/R6/2015
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení
Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Návrh metodiky rozpisu dotácií VVŠ na rok 2016 – diskusia k procesu pripomienkovania
a predloženie návrhu pripomienok za VŠVU
http://www.minedu.sk/navrh-metodiky-a-rozpisu-dotacii-zo-statneho-rozpoctu-verejnymvysokym-skolam-na-rok-2016
6. Schválenie návrhu rektora na vymenovanie nového člena Umeleckej rady VŠVU
7. Predloženie návrhu zmien v systemizácii pracovných miest na VŠVU
8. Predloženie predbežnej čiastkovej správy z vládneho auditu k projektu Vybudovanie
Výučbového centra komunikácie a vizualizácie na VŠVU
9. Schválenie návrhu člena AS VŠVU zo zamestnaneckej časti na vymenovanie do Škodovej
komisie VŠVU
10. Zmena názvu funkcie prorektora pre zahraničné vzťahy
11. Rôzne

Hlasovanie:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

17
17
0
0

Predseda AS VŠVU konštatoval, že uznesenie AS VŠVU č. 4/R6/2015 bolo jednomyseľne
prijaté.

K bodu 5 - Návrh metodiky rozpisu dotácií VVŠ na rok 2016 – diskusia k procesu
pripomienkovania a predloženie návrhu pripomienok za VŠVU.
Predseda AS VŠVU, doc. P. Choma, akad. mal. vyzval rektora VŠVU, prof. S.
Stankociho, akad. mal. a kvestorku VŠVU, Ing. Lýdiu Macurovú ako predkladateľov,
aby návrh priblížili
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Rektor VŠVU informoval prítomných, že uvedenie tohto bodu programu je predložené
za účelom informovať Akademický senát o návrhu Metodiky rozpisu dotácií zo
štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2016, ktorý bol predložený
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na vyjadrenie reprezentáciám
vysokých škôl.
Ďalej informoval, že návrh Metodiky rozpisu dotácií VVŠ, ktorého celkový objem
finančných prostriedkov pridelený pre VVŠ na rok 2016 je neakceptovateľne nízky,
bol predmetom ostatných rokovaní rád VŠ - RVŠ SR, Rady pre rozvoj a financovanie a
Klubu kvestorov VŠ SR. V uzneseniach jednomyseľne odmietli vyjadriť svoje
stanoviská k návrhu a pripomienkovať ho. Touto formou vyslovujú protest proti
dlhodobo neriešenej situácii vo financovaní VVŠ, na ktoré Rady VŠ pravidelne
poukazujú.
RVŠ SR vo svojom uznesení uvádza, že pridelený objem prostriedkov nevytvára
podmienky pre rozvoj vysokých škôl a necháva ich na úrovni prežívania, čo ohrozuje
konkurencieschopnosť Slovenska*.
Ing. Lýdia Macurová, kvestorka VŠVU doplnila, že Rada pre rozvoj a financovanie
požiadala MŠVVaŠ SR o predloženie novej koncepcie metodiky na jar 2016.
Dala do pozornosti web. stránku http://www.minedu.sk/navrh-metodiky-a-rozpisudotacii-zo-statneho-rozpoctu-verejnym-vysokym-skolam-na-rok-2016/ , kde sú všetky
informácie k nahliadnutiu.
Predseda AS VŠVU otvoril diskusiu. Členovia AS VŠVU súhlasia so stanoviskom
rektora VŠVU, aby sa vedenie VŠVU odmietlo vyjadriť k návrhu metodiky rozpisu
dotácií VVŠ na rok 2016 a návrh nepripomienkovalo. Keď sa už nik z prítomných
nezapojil do diskusie, predseda AS VŠVU diskusiu ukončil. AS VŠVU prešiel k
hlasovaniu a prijal uznesenie:
Uznesenie AS VŠVU č. 5/R6/2015
AS VŠVU
a)
berie na vedomie návrh metodiky rozpisu dotácií VVŠ na rok 2016,
b)
vyjadruje podporu stanovisku rektora VŠVU k návrhu metodiky rozpisu
dotácií VVŠ na rok 2016.
Hlasovanie:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

17
17
0
0

Predseda AS VŠVU konštatoval, že uznesenie AS VŠVU č. 5/R6/2015 bolo jednomyseľne
prijaté.

K bodu 6 - Schválenie návrhu na vymenovanie nového člena Umeleckej rady
VŠVU
Predseda AS VŠVU, doc. P. Choma, akad. mal., dal slovo rektorovi VŠVU, prof. S.
Stankocimu, akad. mal., ako predkladateľovi návrhu, ktorý informoval prítomných, že
prof. Jiří Pelcl, akad. arch., Dr. h. c., sa vzdal členstva v UR VŠVU (email zo dňa
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09.10.2015) z dôvodu časovej zaneprázdnenosti a absolvovania Fulbright štipendia
v USA.
Na základe tejto skutočnosti predložil prítomným návrh na vymenovanie nového
externého člena UR VŠVU Mgr. Gabriela Hushegyiho, teoretika a kritika umenia
a riaditeľa Slovenského inštitútu v Budapešti.V krátkosti priblížil jeho profesionálnu
kariéru.
Predseda AS VŠVU uviedol, že AS VŠVU podľa čl. 15 ods. 1 písm. e) Štatútu VŠVU
schvaľuje návrh rektora na vymenovanie členov Umeleckej rady VŠVU. Predseda AS
VŠVU uviedol, že o schvaľovaní návrhu rektora na vymenovanie člena do UR VŠVU
sa hlasuje v zmysle čl. 15 ods. 3 Štatútu VŠVU tajne.
AS VŠVU prešiel k hlasovaniu a prijal nasledovné uznesenia:
Uznesenie AS VŠVU v Bratislave č. 6/R6/2015
AS VŠVU berie na vedomie vzdanie sa funkcie externého člena prof. Jiřího Pelcla
v Umeleckej rade VŠVU v Bratislave:
Hlasovanie:
Prítomní:
17
Za:
16
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
1
Predseda AS VŠVU konštatoval, že uznesenie AS VŠVU č. 6/R6/2015 bolo prijaté.

AS VŠVU prešiel k schvaľovaniu návrhu rektora VŠVU na vymenovanie Mgr.
Gabriela Hushegyiho za externého člena UR VŠVU tajným hlasovaním a prijal
nasledovné uznesenie:
Uznesenie AS VŠVU č. 7/R6/2015
AS VŠVU tajným hlasovaním schvaľuje návrh rektora na vymenovanie externého člena
Umeleckej rady VŠVU Mgr. Gabriela Hushegyiho.
Hlasovanie:
Prítomní:
17
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Predseda AS VŠVU konštatoval, že uznesenie AS VŠVU č. 7/R6/2015 bolo jednomyseľne
prijaté.

Prof. S. Stankoci, akad. mal., rektor VŠVU poďakoval AS VŠVU za dôveru.
K bodu 7 - Predloženie návrhu zmien v systemizácii pracovných miest na
VŠVU
Predseda AS VŠVU, doc. P. Choma, akad. mal. vyzval rektora VŠVU, prof. S.
Stankociho, akad. mal. ako predkladateľa návrhu, aby ho uviedol.
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Rektor VŠVU, prof. S. Stankoci, akad. mal. informoval o navrhovaných zmenách
v systematizácii počtu a štruktúry pracovných miest na VŠVU na Katedre grafiky
a iných médií a Katedre architektonickej tvorby, kde sú splnené všetky predpoklady pre
ich predloženie AS VŠVU.
Na KGaIM je to úspešné absolvovanie habilitačného konania a získanie umeleckopedagogického titulu “docent“ a zaradenie asistentky s úspešným ukončením ArtD.
dlhodobo vyučujúcej odborné predmety, do kategórie odborný asistent.
Na KAT ide o personálne posilnenie katedry v zmysle lepšieho systémového opatrenia,
v rámci ktorého sa pôsobenie externého učiteľa vyučujúceho dôležité odborné
inžinierske predmety, prevedie do režimu interného učiteľa s čiastočným úväzkom 0,4,
rozsahom zodpovedajúcemu súčasným výučbovým hodinám. Finančná viazanosť
v rozpočte školy ostáva nezmenená.
Predseda AS VŠVU otvoril k uvedenému bodu diskusiu, nikto sa však v rámci nej
nevyjadril. AS VŠVU pristúpil k hlasovaniu a prijal nasledovné uznesenie:
Uznesenie AS VŠVU č. 8/R6/2015
AS VŠVU schvaľuje zmenu v systematizácii počtu a štruktúry pracovných miest
zaradených na VŠVU v Bratislave na Katedre grafiky a iných médií a na Katedre
architektonickej tvorby bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prítomní: 17
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Predseda AS VŠVU konštatoval, že uznesenie č. 8/R6/2015 bolo jednomyseľne prijaté.
(tabuľka systematizácie pracovných miest na VŠVU v Bratislave je súčasťou prílohy č.1)

K bodu 8 - Predloženie predbežnej čiastkovej správy z vládneho auditu k projektu
Vybudovanie Výučbového centra komunikácie a vizualizácie na VŠVU
Predseda AS VŠVU, doc. P. Choma, akad. mal. vyzval rektora VŠVU, prof. S.
Stankociho, akad. mal., aby oboznámil členov AS VŠVU s predbežnou čiastkovou
správou z vládneho auditu.
Rektor VŠVU v úvode ospravedlnil neúčasť prorektorky pre grantovú a projektovú
činnosť, doc. Mgr. art. S. Jokelovej.
Na VŠVU sa od júna 2015 doteraz vykonával vládny audit k projektu Vybudovanie
Výučbového centra komunikácie a vizualizácie na VŠVU z poverenia Ministerstva financií SR.
Účelom vládneho auditu bolo získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke
operácií v rámci Operačného programu Výskum a vývoj. Audit bol tiež zameraný na
overovanie dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s
verejnými prostriedkami.
Predbežná čiastková správa z vládneho auditu bola VŠVU doručená 12.11.2015.
Predseda AS VŠVU k uvedenému bodu otvoril diskusiu. Do diskusie sa zapojili viacerí
členovia AS VŠVU. Po diskusii AS VŠVU pristúpil k hlasovaniu a prijatiu uznesenia:
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Uznesenie AS VŠVU č. 9/R6/2015
AS VŠVU berie na vedomie predbežnú čiastkovú správu z vládneho auditu k projektu
Vybudovanie Výučbového centra komunikácie a vizualizácie na VŠVU.
Hlasovanie:
Prítomní: 17
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Predseda AS VŠVU konštatoval, že uznesenie AS VŠVU č. 9/R6/2015 bolo jednomyseľne
prijaté.

K bodu 9 - Schválenie návrhu na vymenovanie člena AS VŠVU zo
zamestnaneckej časti AS VŠVU do Škodovej komisie VŠVU v Bratislave
Predseda AS VŠVU, doc. Pavel Choma, akad. mal. ako predkladateľ návrhu
informoval, že Mgr. art. Martinovi Bu, ArtD. zaniklo členstvo v AS VŠVU podľa § 8
ods. 6 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, a tým mu zaniklo aj
členstvo v Škodovej komisii VŠVU. Členom Škodovej komisie VŠVU je v zmysle čl. 3
ods. 4 Pravidiel pre činnosť škodovej komisie aj člen zamestnaneckej časti AS VŠVU,
preto za člena Škodovej komisie VŠVU v Bratislave navrhuje rektorovi VŠVU
vymenovať doc. Rastislava Trizmu, akad. soch.
Nik z prítomných členov AS VŠVU nemal iný návrh. V následnej diskusii nebol
predložený žiadny doplňujúci ani pozmeňujúci návrh. AS VŠVU prešiel k tajnému
hlasovaniu a prijal nasledovné uznesenie:
Uznesenie AS VŠVU č. 10/R6/2015
AS VŠVU navrhuje rektorovi VŠVU vymenovať za člena Škodovej komisie VŠVU
člena zamestnaneckej časti AS VŠVU doc. Rastislava Trizmu, akad. soch.
Hlasovanie:
Prítomní:
17
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Predseda AS VŠVU konštatoval, že uznesenie AS VŠVU č. 10/R6/2015 bolo jednomyseľne
prijaté.

K bodu 10: Zmena názvu funkcie prorektora pre zahraničné vzťahu
Predseda AS VŠVU, doc. P. Choma, akad. mal. informoval, že na 5. riadnom zasadnutí
AS VŠVU zo dňa 24.09.2015 prorektorka pre zahraničné vzťahy Mgr. Nina de Gelder
oboznámila členov AS VŠVU so zámerom zmeny názvu svojej funkcie a túto zmenu
náležite odôvodnila. Členovia AS VŠVU si na tento zámer spomínajú, a nie je potrebné
ho znovu uviesť. AS VŠVU pristúpil k hlasovaniu a prijal nasledovné uznesenie:
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Uznesenie AS VŠVU č. 11/R6/2015
AS VŠVU
a)
súhlasí s návrhom prorektorky pre zahraničné vzťahy na zmenu názvu funkcie
prorektora pre zahraničné vzťahy, ktorým sa mení doterajší názov funkcie na názov
prorektor pre medzinárodnú spoluprácu, v anglickom jazyku: Vice-rector for Foreign
Relations
b)
odporúča rektorovi zmenu názvu funkcie prorektora upraviť v Štatúte VŠVU
Hlasovanie:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

17
17
0
0

Predseda AS VŠVU konštatoval, že uznesenie AS VŠVU č. 11/R6/2015 bolo jednomyseľne
prijaté.

K bodu 11: Rôzne
11/1
Mgr. Nina de Gelder, prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu:
-

informovala o pravidelných stretnutiach prorektorov pre zahraničie

- informovala o stratégii internacionalizácie, s ktorou prišla Európska komisia ešte v roku
2013 v snahe posilniť pozíciu európskeho vysokého školstva v globalizovanom svete. MŠVVaŠ
doteraz nezverejnila odporúčania pre slovenské vysoké školy, prípadne priority a spoločné body
pre internacionalizáciu vysokých škôl na Slovensku. Pre zapojenie sa do niektorých projektov
je stratégia internacionalizácie nevyhnutná.
- informovala prítomných o výzve zo strany Slovenskej akademickej informačnej agentúry
na zapojenie sa do aktivít na podporu utečencov. Považuje za dôležité deklarovať postoj VŠVU
a priniesť návrhy na konkrétne iniciatívy. Privíta iniciatívu aj z radov členov AS VŠVU a
predloženie konkrétnych ponúk spolupráce.
Prehľad vybraných iniciatív vysokých škôl na Slovensku a v Európe:
http://www.saia.sk/sk/aktuality/europske-univerzity-pomahaju-utecencom
vyzvala medzinárodnú sekciu AS VŠVU na zvýšenie záujmu o agendu medzinárodnej
spolupráce VŠVU

11/2
Doc. Choma, akad. mal. informoval prítomných, že zasadnutie Akademickej obce
VŠVU v Bratislave sa bude konať začiatkom letného semestra akad. roka 2015/2016.
Srdečne pozýva Akademickú obec VŠVU na spoločné stretnutie a vyzýva k účasti
študentov VŠVU.
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Keďže nik z prítomných členov AS VŠVU a hostí nemal ďalšie návrhy do diskusie,
predseda AS VŠVU poďakoval prítomným za ich účasť na 6. riadnom zasadnutí AS
VŠVU a rokovanie ukončil.
Predseda AS VŠVU aj touto cestou praje členom Akademickej obce VŠVU
a zamestnancom VŠVU príjemné a pokojné prežitie nadchádzajúcich sviatkov.

Schválil:
doc. Pavel Choma, akad. mal., predseda AS VŠVU ...................................................

Overili:
doc. Ing. Štefan Klein, akad. soch., člen AS VŠVU ................................................

doc. Danica Stojkovičová, akad. mal.

...................................................

Spracovala:
Judita Kočišová, tajomníčka AS VŠVU

..................................................

V Bratislave, dňa 03.12.2015
Príloha:
Systematizácia pracovných miest na VŠVU
*informácie použité zo zdroja:
web. stránka RVŠ SR - Uznesenia zo zasadnutia Rady vysokých škôl SR dňa 1.12.2015
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