Zápisnica č. 1 /2015
zo zasadnutia Správnej rady Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave,
ktoré sa konalo dňa 18. 3. 2015
Účasť podľa prezenčnej listiny
predseda
Ing. arch. Juraj Šujan
podpredseda
Mgr. Juraj Heger
prítomní členovia: prof. Ing. arch. Ján Bahna, akad. arch. (prítomný od bodu 2), Dipl.-Ing. Róbert Baumgartner, akad. arch. Jozef
Habodász, doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD., Ing. Jaroslav Holeček, PhD., Boris Kollár, Mgr. art. Martin Knut , ,
Mgr. Pavol Weiss,
ospravedlnení:
Mgr. Katarína Hubová, PhDr. Ivan Jančár, Mgr. art. Libor Komosný, Mgr. Alexandra Kusá, PhD.
prizvaní:

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

ďalej prítomná:

Mgr. Marta Latečková, tajomníčka SR VŠVU

program:
1. Zahájenie rokovania.
2. Odovzdanie menovacích dekrétov novým členom SR VŠVU.
3. Informácia kvestorky o ukončení hospodárskeho roka 2014.
4. Informácia o výške a prerozdelení dotácie z MŠVVaŠ SR na rok 2015
5. Rôzne.
6. Diskusia.
7. Záver.

k bodu 1
zasadnutie otvoril a viedol predseda Správnej rady VŠVU Ing. arch. Juraj Šujan (ďalej iba
predseda SR), privítal prítomných členov a oboznámil ich s programom.
na požiadanie udelil slovo rektorovi prof. Stanislavovi Stankocimu, akad. mal., ktorý členom,
ktorí sa nemohli zúčastniť slávnostnej inaugurácie dňa 11.3., predstavil nové vedenie školy. Predstavil
prorektorku pre výskum a umeleckú činnosť Mgr. Bohunku Koklesovú, PhD., prorektorku pre štúdium
doc. Mgr. art. Janu Hojstričovú, ArtD., prorektorku pre grantovú a projektovú činnosť doc. Mgr. art.
Sylviu Jokelovú a informoval o neprítomnej zahraničnej prorektorke Mgr. Nine de Gelder, ktorá plnila
služobné povinnosti v zahraničí. Rektor poďakoval členom SR za prejavenú podporu a zároveň za
účasť na akademickej slávnosti v Slovenskej filharmónii.
- predseda SR požiadal o rozšírenie programu o vyjadrenie sa k úprave osobného príplatku k platu
rektora. Program a jeho rozšírenie bolo odsúhlasené (9 hlasov za, nik proti, nik sa nezdržal). Rozšírenie
programu bolo zaradené pod bod 5.
k bodu 2
predseda SR požiadal rektora VŠVU prof. Stanislava Stankociho, akad. mal., aby odovzdal
menovací dekrét akad. arch. Jozefovi Habodászovi, ktorý pokračuje v členstve a novému členovi Ing.
Jaroslavovi Holečekovi, PhD. Ich 6-ročné funkčné obdobie začína plynúť dňom vymenovania
ministrom školstva, t.j. od 5.3. 2015 do 5. 3. 2021. Poželal im veľa pracovných a tvorivých úspechov
tak na pôde VŠVU, ako aj v rámci ich profesijného pôsobenia. Minister školstva vymenoval nových
členov a zároveň akceptoval riadne ukončenie členstva Ing. Ladislava Švihela, akad. arch.
k bodu 3, 4
predseda SR odovzdal slovo kvestorke Ing. Lýdii Macurovej, ktorá informovala a konštatovala,
že hospodársky výsledok za rok 2014 je v kladných číslach a zostatok bude prevedený na rezervný
fond. Informovala o výške pridelenej dotácie z MŠVVaŠ SR na rok 2015. Komplexný materiál
o rozpočte členovia SR obdržali pred zasadnutím elektronickou poštou a v písomnej forme na
zasadnutí. Prerozdelený rozpočet bol schválený Akademickým senátom VŠVU dňa 5. 3. 2015.
Kvestorka podala k materiálu podrobné vysvetlenie podľa jednotlivých položiek a komodít, porovnala
dotáciu s rokom 2014. S potešením konštatovala, že nárast je takmer vo všetkých položkách a to

vďaka vykazovaným výsledkom v umeleckej a publikačnej činnosti. Vyslovila spokojnosť
s tohtoročným objemom financií.
rektor prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. doplnil informáciu kvestorky o možnosť
dodatočného pohybu financií na základe prepočtu a verifikácie umeleckej a publikačnej činnosti,
ktorá nebola ešte ukončená. Nepredpokladá však zásadnú zmenu a pokles.
Boris Kollár vyslovil potešenie z výšky rozpočtu, negatívum vidí v nestabilite prostredia a v
nestabilite metodiky prideľovania rozpočtu, čo neumožňuje dlhodobejšie plánovanie. Navrhuje
mzdové prostriedky pedagogických a administratívnych pracovníkov upraviť, v rámci možností, na
výšku z obdobia februára roku 2013. Poďakoval kvestorke a rektorovi, že aj vo
finančne poddimenzovaných časoch situáciu zvládli a riešili tak, aby škola neskončila v červených
číslach.
Ing. Jaroslav Holeček, PhD. sa spýtal na dôvody nárastu tohtoročného rozpočtu a či je
predpoklad aspoň zotrvania tejto výšky aj v roku 2016, ak už nenastane ďalší nárast. Odpovedal
rektor, že dôvody nárastu vidí hlavne v kvalite umeleckej, pedagogickej, grantovej činnosti a v ich
výkonových parametroch, v stabilite počtu prijímaných a iba kvalitných študentov a v tom, že ako
rektor vyvíja maximálne úsilie a stále dbá na všetky skutočnosti, ktoré pozitívnym smerom môžu
ovplyvniť výšku rozpočtu školy.
predseda SR po diskusii a zodpovedaní všetkých otázok požiadal o hlasovanie o rozpočte:
Uznesenie č. 1
Správna rada VŠVU s predloženým prerozdelením rozpočtu VŠVU na rok 2015 súhlasí a jednomyseľne ho schvaľuje (10
hlasov za, nik sa nezdržal, nik nebol proti).

k bodu 5
v tomto bode predseda SR VŠVU predložil návrh na úpravu osobného príplatku k platu
rektora. Predseda SR vyzval k hlasovaniu. Hlasovaním (10 za, 0 proti, nik sa nezdržal) bol osobný príplatok
rektora schválený.
k bodu 6
rektor prof. Stankoci, akad. mal. informoval o plánovaných investíciách VŠVU. Ide o výskumný
projekt IKT technológií pre Bratislavský kraj zo štrukturálnych fondov EU. Do výzvy sa chceme zapojiť
v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu. V rámci tohto projektu by jednotlivé katedry mohli
získať technologické vybavenie v potrebnom rozsahu. Najväčší problém pri tomto projekte je časová
tieseň.
k bodu 7
predseda SR poďakoval všetkým za účasť a rokovanie ukončil.

Ing. arch Juraj Šujan
predseda SR VŠVU

zapísala: Mgr. Marta Latečková, tajomníčka SR VŠVU

