Zápisnica č. 2 /2013
zo zasadnutia Správnej rady Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave,
ktoré sa konalo dňa 13. 11. 2013
prítomní:

Dipl. Ing. Róbert Baumgartner, Ing. arch. Jozef Habodász, Juraj Heger, Mgr. Katarína Hubová, Boris
Kollár, Mgr. art. Libor Komosný, Mgr. Alexandra Kusá PhD., Mgr. Pavol Weiss,

vedenie školy:
ospravedlnení:

rektor prof. Stanislav Stankoci,akad. mal., kvestorka Ing. Lýdia Macurová
doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD., PhDr. Ivan Jančár, Mgr. art. Martin Knut, Ing. arch. Juraj Šujan ,
Ing. Ladislav Švihel, akad. arch.,Dušan Voštenák,
Mgr. Marta Latečková tajomníčka SR VŠVU

ďalej prítomná:

program:

1.
2.
3.

4.
5.

zahájenie rokovania,
oboznámenie s čerpaním rozpočtu VŠVU za ¾ kal. roka 2013,
stručná informácia rektora VŠVU o najdôležitejších aktivitách, prebiehajúcich
akademických projektoch a príprave pripomenutia si 65. výročia založenia
školy v jesennom termíne r. 2014 (publikácia, výstava v SNG a sprievodné
akcie).
rôzne,
diskusia a 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. Odovzdal menovacie dekréty
novým členom SR VŠVU J. Hegerovi a Mgr. art. Liborovi Komosnému, ktorí neboli prítomní
na poslednom zasadnutí. Členstvo J Hegera je 6 ročné a zástupca študentskej obce VŠVU,
doktorand Mgr. art. Libor Komosný, bude pôsobiť v SR 2 roky.
k bodu 2
predseda SR odovzdal slovo kvestorke Ing. Lydii Macurovej, ktorá informovala
o čerpaní rozpočtu za ¾ kalendárneho roka. Komplexný materiál členovia SR obdržali pred
zasadnutím mailovou poštou. Kvestorka podala k materiálu podrobné vysvetlenie vrátane
informácií o zmenách oproti pôvodnému rozpočtu prezentovaného na zasadnutí v apríli t.r.
/oprava dotácie/ a zodpovedala na položené otázky. Vyslovila predpoklad, že hospodársky
výsledok za rok 2013 by mal byť v pozitívnych číslach a že opatrenia, ktoré boli prijaté pri
prerozdeľovaní kráteného a nepriaznivého rozpočtu boli účinné. V závere diskusie členovia
SR informáciu o čerpaní rozpočtu za ¾ kal. roka 2013 vzali na vedomie.
k bodu 3
predseda SR odovzdal slovo rektorovi prof. Stanislavovi Stankocimu,akad.

mal., ktorý sa v úvode vrátil k prerozdeľovaniu rozpočtu na rok 2013 a k problémom,
ktoré tento proces sprevádzali. Ďalej informoval o najdôležitejších aktivitách VŠVU o začínajúcom, prebiehajúcom a končiacom sa akademickom projekte. Je
presvedčený, že na bud. zasadnutí bude môcť informovať o finančnom uzavretí
projektu Výučbového centra komunikácie a vizualizácie v Kremnici. Priblížil projekt
rozbiehajúci sa v spolupráci so SAV aj za účasti iných škôl, ktorý katedrám značne
pomôže využívať technologické vybavenie, ktoré by sme si z vlastných zdrojov
nemohli dovoliť. Spomenul prípravu naplánovaných výstavných a iných aktivít k 65.
výročiu založenia školy, ktoré budú nakumulované do jesenného termínu r. 2014
/výstava v SNG, v GM, slávnostné zasadnutie UR VŠVU s odovzdávaním čestných
titulov DrHc atď./ Dôležitým počinom bude aj vydanie publikácie o VŠVU.
k bodu 4

v tomto bode predseda SR VŠVU predložil návrh na priznanie koncoročnej finančnej
odmeny rektorovi za nadštandardný pracovný výkon a dosiahnuté pracovné výsledky.
V závere diskusie predseda SR vyzval k hlasovaniu. Hlasovaním /8 za, 0 proti, nik sa
nezdržal/ bol odsúhlasený návrh na udelenie koncoročnej odmeny rektorovi VŠVU.
v tomto bode Pavol Weiss predložil rektorovi návrh na spoluprácu školy s J & T

bankou. Jedná sa o spoluprácu, ktorá by podporovala umenie, teda absolventov
VŠVU tak, že v priestoroch tejto banky napr. na Lamačskej ceste by sa vytvoril
inkubátor pre vybraných študentov s vybavením príp. aj s príspevkom na materiál na
istú dobu. Išlo by o zmiernenie prechodu mladých ľudí z akademického prostredia do
praxe bez ovplyvňovania, podmieňovania a smerovania ich umeleckých aktivít .
Rektor túto iniciatívu privítal. Bude nasledovať pracovné stretnutie, ponuka bude
odprezentovaná na pôde školy a budú dohodnuté ďalšie kroky. V závere P. Weiss
pozval na aukciu súčasného umenia 21. 11. v Zoya Gallery v Bratislave.
k bodu 5
V závere predseda SR VŠVU poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

Zapísala: Mgr. Marta Latečková

