Vnútorný predpis č. 5/2022 schválený Akademickým senátom Vysokej školy výtvarných umení
v Bratislave dňa 6.5.2022

Dodatok č. 4 k VP 8/2019 k Štatútu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave schváleného
Akademickým senátom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave dňa 6.5.2022

Ročník 2022

Akademický senát Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (ďalej aj „AS VŠVU“) v súlade s § 9 ods. 1 písm. a) bod 1. zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 131/2002 Z. z.“) schválil dňa 6.5.2022 Dodatok č. 4 k vnútornému predpisu - Štatútu Vysokej školy výtvarných umení v
Bratislave (ďalej len „Štatút VŠVU“).

I.
Znenie Čl. 16 a Čl. 17 Štatútu VŠVU sa nahrádzajú novým znením takto:
„Článok 16
Rektor VŠVU
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Rektor VŠVU je štatutárnym orgánom VŠVU. Rektor VŠVU za svoju činnosť zodpovedá AS VŠVU a Správnej rade VŠVU
(ďalej len „SR VŠVU“), ak nejde o výkon pôsobnosti podľa § 19 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z., pri ktorej zodpovedá
ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu (ďalej len „minister“).
Rektora VŠVU vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky (ďalej len "prezident"). Návrh na vymenovanie alebo
návrh na odvolanie rektora VŠVU podáva prezidentovi minister, ktorému ho podáva AS VŠVU do 15 dní od prijatia
príslušného uznesenia.
Kandidáta na rektora VŠVU volí volebné zhromaždenie, ktorého členmi sú všetci členovia AS VŠVU a všetci členovia SR
VŠVU, nadpolovičnou väčšinou všetkých členov volebného zhromaždenia. Volebné zhromaždenie zvoláva a riadi
predseda AS VŠVU. Na prijatie návrhu na odvolanie rektora VŠVU sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
členov AS VŠVU a nadpolovičnej väčšiny všetkých členov SR VŠVU. Návrh na odvolanie rektora VŠVU sa prerokúva na
spoločnom zasadnutí AS VŠVU a SR VŠVU. Kandidát na rektora VŠVU sa volí a o návrhu na odvolanie rektora sa rozhoduje
tajným hlasovaním. Hlasovanie o návrhu na odvolanie rektora VŠVU možno uskutočniť aj mimo spoločného zasadnutia
AS VŠVU a SR VŠVU.
Člen AS VŠVU a člen SR VŠVU nemôže kandidovať vo voľbe kandidáta na rektora VŠVU počas výkonu funkcie člena AS
VŠVU alebo člena SR VŠVU. Osoba, ktorá vykonávala funkciu člena výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre
vysoké školstvo (ďalej len "agentúra"), môže kandidovať vo voľbe kandidáta na rektora VŠVU najskôr po uplynutí troch
rokov od skončenia členstva vo výkonnej rade agentúry.
Voľbu kandidáta na rektora VŠVU vyhlasuje VŠVU najneskôr 270 dní pred uplynutím funkčného obdobia rektora na
svojom webovom sídle,
na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a
prostredníctvom webových aplikácií, sociálnych médií a sociálnych sietí alebo iných inovatívnych komunikačných
prostriedkov.
VŠVU určí na podávanie návrhov na kandidáta na rektora VŠVU lehotu najmenej 90 dní a najviac 120 dní a termín voľby
najneskôr 30 dní od jej uplynutia. Ak vo voľbe nie je úspešný žiaden uchádzač, opakovaná voľba sa vyhlasuje do 30 dní od
ukončenia predchádzajúcej voľby.

7.

Ak VŠVU nemá rektora VŠVU a nie je vyhlásená voľba kandidáta na rektora VŠVU, alebo ak sa voľba neuskutočnila, voľba
kandidáta na rektora sa vyhlási do 30 dní od vzniku tejto skutočnosti. Voľba kandidáta na rektora VŠVU sa vyhlasuje v
slovenskom jazyku a anglickom jazyku.
8. Na zasadnutí volebného zhromaždenia sa koná verejné vypočutie uchádzačov na kandidáta na rektora VŠVU. Pri verejnom
vypočutí sa zisťujú riadiace skúsenosti uchádzačov, ich vzťah k vysokoškolskému vzdelávaniu, vede a technike a vzťah k
poslaniu a oblasti pôsobenia príslušnej vysokej školy. Uchádzač zároveň predstaví návrh stratégie rozvoja príslušnej
vysokej školy, a ak tak rozhodne volebné zhromaždenie, možno od uchádzača požadovať aj poskytnutie ďalších informácií.
9. Voľba kandidáta na rektora na funkčné obdobie od 1.2.2023 do 31.1.2027 sa uskutoční tak, aby členovia SR VŠVU tvorili
najmenej jednu pätinu (20 %) členov volebného zhromaždenia, do dňa 31.10.2022. Vzhľadom na uvedené sa hlas
každého člena AS VŠVU započítava ako hlas 2,6 členov volebného zhromaždenia ( spolu 54,6 hlasov t. j. 79,6 % hlasov)
a každý člen SR VŠVU má jeden hlas (14 hlasov t. j. 20,4%).
10. Funkčné obdobie rektora VŠVU je štvorročné. Na VŠVU môže tá istá osoba vykonávať funkciu rektora VŠVU najviac v
dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach.
11. Výkon funkcie rektora zaniká
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) vzdaním sa funkcie; výkon funkcie rektora sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie
prezidentovi, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň,
c) odvolaním z funkcie; výkon funkcie rektora sa skončí dňom určeným v odvolaní z funkcie, d) právoplatnosťou rozsudku,
ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo ktorým mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody,
e) obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
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12. AS VŠVU alebo SR VŠVU môžu navrhnúť odvolanie rektora, ak rektor
a) neplní závažným spôsobom svoje povinnosti,
b) poškodil závažným spôsobom záujem verejnej vysokej školy alebo
c) porušil závažným spôsobom právne predpisy alebo vnútorné predpisy verejnej vysokej školy.
13. Rektora zastupujú prorektori v rozsahu určenom rektorom. Rektor VŠVU vymenúva a odvoláva po vyjadrení AS VŠVU
prorektorov. Osobu, ktorá vykonávala funkciu člena výkonnej rady agentúry, možno vymenovať za prorektora najskôr po
uplynutí troch rokov od skončenia členstva vo výkonnej rade agentúry. Funkčné obdobie prorektorov je štvorročné.
14. Ak verejná vysoká škola nemá rektora, AS VŠVU poverí do vymenovania nového rektora, najviac na jeden rok, výkonom
funkcie rektora osobu, s ktorej poverením súhlasí nadpolovičná väčšina celkového počtu členov AS VŠVU a SR VŠVU. Túto
skutočnosť oznámi AS VŠVU bezodkladne ministrovi školstva. Osobu, ktorá má dočasne vykonávať funkciu rektora, môže
navrhnúť AS VŠVU alebo SR VŠVU. Tú istú osobu nemožno poveriť výkonom funkcie rektora opakovane.
Článok 17
Pôsobnosť rektora VŠVU
1.

2.
3.

4.

Rektor VŠVU
a) riadi VŠVU, koná v jej mene a zastupuje ju navonok,
b) navrhuje
1. zlúčenie, splynutie, zrušenie, rozdelenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla VŠVU a
2. zriadenie, zlúčenie, splynutie, zrušenie, rozdelenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla súčasti verejnej vysokej školy,
c) predkladá ministerstvu školstva na vyjadrenie dlhodobý zámer VŠVU pred jeho predložením na vyjadrenie
vedeckej rade VŠVU a na schválenie AS VŠVU a SR VŠVU,
d) predkladá AS VŠVU a SR VŠVU návrh rozpočtu VŠVU a návrh metodiky rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly
ministerstva školstva podľa § 89 na súčasti VŠVU; tým nie je dotknuté právo odborovej organizácie kolektívne
vyjednávať,
e) udeľuje na základe rozhodnutia umeleckej rady VŠVU určeného štatútom VŠVU, ak je zriadený, vedecko-pedagogický
titul alebo umelecko-pedagogický titul "docent",
f) predkladá ministrovi návrhy na vymenovanie profesorov schválené umeleckou radou VŠVU,
g) udeľuje na návrh umeleckej rady VŠVU čestný titul "profesor emeritus",
h) plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a podľa vnútorných predpisov VŠVU.
Rektor VŠVU môže vziať späť svoj návrh predložený na zasadnutie kolektívneho orgánu verejnej vysokej školy do
hlasovania o ňom.
Ak rektor VŠVU pri výkone pôsobnosti podľa odseku 1 písm. e) má dôvodné pochybnosti, že príslušný orgán nedodržal
kritériá VŠVU na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu alebo umeleckopedagogického titulu "docent" (ďalej len "kritériá na získanie titulu docent") alebo v priebehu habilitačného konania došlo
k procesným pochybeniam, môže rektor VŠVU vrátiť návrh príslušnému orgánu na nové konanie alebo konanie zastaviť.
Ak rektor VŠVU pri výkone pôsobnosti podľa odseku 1 písm. f) má dôvodné pochybnosti, že príslušný orgán nedodržal
kritériá VŠVU na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu alebo umeleckopedagogického titulu "profesor" (ďalej len "kritériá na získanie titulu profesor"), alebo v priebehu konania na
vymenovanie profesora (ďalej len "inauguračné konanie") došlo k procesným pochybeniam, môže rektor VŠVU vrátiť
návrh príslušnému orgánu na nové konanie, alebo konanie zastaviť.
II.

Čl. 61 sa dopĺňa bodom 8. a 9., ktorý znie:
„8. Podrobnosti voľby kandidáta na rektora VŠVU upraví vnútorný predpis VŠVU.
9. Tento Dodatok č. 4 k Štatútu VŠVU nadobúda platnosť odo dňa registrácie ministerstvom a nadobúda účinnosť odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho registrácii.“.
V Bratislave dňa 6.5.2022

doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD.
predseda akademického senátu VŠVU

doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
rektorka VŠVU
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