Zápisnica č. 2/2018
zo zasadnutia Správnej rady Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave,
ktoré sa konalo dňa 27.06.2018

Účasť podľa prezenčnej listiny
predseda
Ing. arch. Juraj Šujan
členovia:
Dipl. Ing. Róbert Baumgartner, Ing. Roman Fečík, Mgr. art. Michal Huštaty, PhDr. Ivan Jančár,
Mgr. art. Martin Knut (prítomný do bodu 4), Mgr. Alexandra Kusá, PhD.,
Ing. arch. Ingrid Konrad, prof. Júlia Sabová, akad. mal.,
ospravedlnení: prof. Ing. arch. Ján Bahna, akad. arch., Ing. Jaroslav Holeček, Mgr. Juraj Heger,
Mgr. Jozef Maculák, Mgr. Pavol Weiss
prizvaní:

rektor prof. Stanislav Stankoci,akad. mal., kvestorka Ing. Lýdia Macurová,
právnička JUDr. Viera Zimová

ďalej prítomná: Mgr. Marta Latečková, tajomníčka SR VŠVU
program:
1. Zahájenie rokovania.
2. Vyjadrenie sa k zámeru odpredaja prebytočného majetku VŠVU.
3. Informácia rektora VŠVU o stave rozpracovanosti architektonickej súťaže návrhov na realizáciu ubytovacostravovacieho a technologického pavilónu v areáli VŠVU na Drotárskej ceste 44.
4. Diskusia.
5. Záver.

k bodu 1
- zasadnutie otvoril predseda SR VŠVU Ing. arch. Juraj Šujan (ďalej iba predseda SR ) privítal
prítomných členov a predstavil novú členku SR VŠVU Ing. arch. Ingrid Konrad, ktorá bola
menovaná ministerkou školstva dňa 10. mája 2018 na 6 ročné funkčné obdobie. Oboznámil
s programom, do ktorého bol doplnený návrh na schválenie odmeny rektora.
˃ Uznesenie č. 1
Správna rada VŠVU hlasovaním (9 hlasov za, nik proti, nik sa nezdržal) odsúhlasila program
zasadnutia a doplnený bod bol zaradený do bodu č. 4.
k bodu 2
- predseda SR odovzdal slovo rektorovi VŠVU prof. Stanislavovi Stankocimu, akad. mal. (ďalej iba
rektor), ktorý obšírne informoval o dôvodoch a zámere odpredaja prebytočného majetku VŠVU na
DC 44 o rozlohe 33 m2. Jedná sa o nevyužiteľný pozemok v spáde terénu, ktorý bráni susedným
vlastníkom vo vybudovaní komunikácie. O tomto zámere sa už diskutovalo na mnohých fórach
školy (porady členov vedenia, kolégiá) a následne na 26. riadnom zasadnutí Akademického senátu
VŠVU dňa 28. 5. 2018 bolo prijaté: Uznesenie č. 8/R26/2018, ktorým AS schválil predaj časti
pozemku nachádzajúceho sa v areáli VŠVU v Bratislave, o výmere 33 m2 ako prebytočný
pozemok za podmienky možnosti užívania pozemnej komunikácie členmi AO VŠVU v Bratislave
bez prekážky a obmedzení. Odpredaj bude realizovaný obchodnou verejnou súťažou. Po širšej
diskusii členov SR, v ktorej odzneli pripomienky podporné i varovné, ale aj nové návrhy, predseda
SR požiadal o hlasovanie:
˃ Uznesenie č. 2
Správna rada VŠVU hlasovaním (9 hlasov za, nik proti, nik sa nezdržal) odsúhlasila odpredaj
zadefinovaného prebytočného nehnuteľného majetku VŠVU (pozemok o rozlohe 33 m2 na
Drotárskej ceste 44). Pozemok je vyznačený na mapke, ktorá je prílohou zápisnice.

k bodu 3
- predseda SR odovzdal slovo rektorovi, ktorý informoval o stave rozpracovanosti príprav a
realizácie architektonickej súťaže návrhov ubytovaco-stravovacieho zariadenia a technologického
pavilónu VŠVU. Od posledného stretnutia SR VŠVU pracoval vytvorený Organizačný výbor
investičnej akcie, ktorý za týmto účelom do týchto dní zasadal 6 krát. Bola zahájená celá príprava
a rozdiskutovaná stratégia postupu. Bol vysúťažený spracovateľ súťažných podmienok, finalizujú
sa technické parametre a text zadania súťaže, zloženie medzinárodnej poroty a bol predbežne
dohodnutý časový harmonogram tak, že v koncom júla bude zadanie súťaže zverejnené, koncom
októbra termín dodania súťažných návrhov, počas novembra ich vyhodnotenie a v decembri t. r.
by mali byť výsledky súťaže zverejnené a prezentované v Galérii Medium. Predseda SR, ktorý je aj
členom Organizačného výboru, zdôraznil, že sa postupuje veľmi dôsledne, zodpovedne a so
snahou o elimináciu rizík neúspešnosti súťaže.
k bodu 4
- v tomto bode predseda SR predložil návrh na udelenie odmeny rektorovi školy za mimoriadne
nasadenie a plnenie pracovných úloh a úloh spojených aj so zámerom investičnej akcie.
˃ Uznesenie č. 3
Správna rada VŠVU hlasovaním (8 hlasov za, nik proti, nik sa nezdržal) odsúhlasila vyplatenie
odmeny rektorovi VŠVU.
k bodu 5
- predseda SR a rektor poďakovali všetkým za účasť a za aktívne vstupy v diskusii a rokovanie bolo
ukončené.

Ing. arch. Juraj Šujan
predseda SR VŠVU

zapísala: Mgr. Marta Latečková, taj. SR VŠVU

