Zápisnica č. 2/2017
zo zasadnutia Správnej rady Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave,
ktoré sa konalo dňa 29. 11. 2017
Účasť podľa prezenčnej listiny
predseda
Ing. arch. Juraj Šujan
členovia:
Dipl. Ing. Róbert Baumgartner ,Ing. Roman Fečík, akad. arch. Jozef Habodász, Ing. Jaroslav Holeček, Mgr. art. Michal
Huštaty, Mgr. art. Martin Knut prof. Júlia Sabová, akad. mal., Mgr. Pavol Weiss
ospravedlnení:
prof. Ing. arch Ján Bahna, akad. arch., Mgr. Juraj Heger /podpredseda/, PhDr. Ivan Jančár , Mgr. Alexandra Kusá ,
PhD. , Mgr. Jozef Maculák,
prizvaní:

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

ďalej prítomná:

Mgr. Marta Latečková, tajomníčka SR VŠVU

program:

1. Zahájenie rokovania a oboznámenie s programom.
2. Informácia kvestorky o čerpaní dotácie za ¾ kalendárneho roka 2017 a o celkovej finančnej situácii.
3. Informácia rektora o aktuálnych témach akademickej činnosti VŠVU.
4. Diskusia.
5. Záver.

k bodu 1
- zasadnutie otvoril a viedol predseda Správnej rady VŠVU Ing. arch. Juraj Šujan, (ďalej iba predseda
SR ) privítal prítomných členov a predstavil nového člena Mgr. art. Michala Huštatyho, menovaného
ministrom školstva za študentskú časť AS VŠVU na dvojročné funkčné obdobie. Oboznámil
s programom, ktorý bol jednomyseľne schválený.
k bodu 2
- predseda SR odovzdal slovo kvestorke Ing. Lýdii Macurovej, aby podala informáciu o čerpaní
rozpočtu školy za ¾ ročné obdobie kalendárneho roka 2017. Komplexnú správu dostali členovia SR
emailovou poštou v predstihu konania zasadnutia. Ing. Macurová začala s pôvodnou výškou dotácie
pridelenou na rok 2017 (vrátane špičkových tímov, rozvojového projektu na GM a sociálnu oblasť),
ktorá bola s porovnaní s minulým rokom nižšia o 292 tis. €. Predstavila úpravy dotácie v priebehu
roka a podrobne sa zmienila o všetkých finančných operáciách za sledované obdobie. Po uvedení
očakávaných nákladov do konca kal. roka konštatovala, že stav financií je na hrane udržateľnosti
a škola končí hospodársky výsledok so stratou 92 406,- €, ktorú vyrovnávame z rezervného fondu.
Informáciu doplnil rektor prof. Stanislavovi Stankoci, akad. mal. (ďalej iba rektor), že situácia
s provizóriom dotačného financovania za/na umeleckú činnosť, sa kvôli zlému časovému
harmonogramu verifikácie UČ opakuje už tretí rok, spôsobuje ju predovšetkým nedostatočný a
nefunkčný systém, zlá koordinácia hodnotiacej činnosti CVTI, ktorá je znásobená akceptáciou
evidencie výstupov umeleckej činnosti niektorých DUČ, ktoré sú podľa nášho názoru v rozpore
s vyhláškou a metodikou CREUČ. Aj súčasné výsledky hodnotenia sú v časovom sklze, čo dáva
rovnako negatívny výhľad aj na budúci rok. MŠVVaŠ dlhodobo tento stav nerieši napriek tomu, že
táto situácia zásadne ovplyvňuje a deformuje system rozpisu dotácie. Zmienil sa o jednotlivých
krokoch, ktoré neustále spolu s členkami vedenia školy podniká. Súčasťou je aj snaha o rozdelenie
dotačných financií pre UČ na dve časti, z ktorých bude jedna určená pre vizuálne umenie a druhá na
hudobno-dramatické. Po diskusii členovia SR VŠVU naformulovali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 1
Členovia SR VŠVU správu o čerpaní dotácie za ¾ kalendárneho roka 2017 jednomyseľne berú na
vedomie. Zároveň dôrazne žiadajú MŠVVaŠ SR o urýchlenú stabilizáciu finančnej situácie vysokých
škôl na Slovensku. Konkrétne odporučili dvoj až trojročné kontrahovanie dotácie. Ďalej členovia SR
súhlasia so zriadením dvoch balíkov financií v rámci umeleckého školstva. Poverili rektora , aby
vyvolal rokovanie priamo s ministerkou školstva v snahe oboznámiť ju s jestvujúcim stavom
a požiadať ju o okamžité kroky a riešenia.

k bodu 3
- predseda SR odovzdal slovo rektorovi, ktorý informoval:
1. o procesoch prípravy podkladov na vypracovanie kritérií a požiadaviek k vypísaniu súťaže
k investičnej akcii : Realizácia architektonického návrhu a vykonávacej projektovej dokumentácie
k výstavbe ubytovaco-stravovacieho a technologického pavilónu Vysokej školy výtvarných umení
v Bratislave, v rámci ktorej – na vyžiadanie MŠVVaŠ SR prebiehajú rokovania na zabezpečenie
vypracovania stavebných zámerov k investičnej akcii pre Ministerstvo dopravy a výstavby SR za účelom
zaradenia stavby do rozvojového programu verejných prác na roky 2018-2020 a na následné
odsúhlasenie verejnej práce vládou SR.
2. informoval o záveroch vládneho auditu a o obdržaní Rozhodnutia o zastavení konania zo strany
Úradu vládneho auditu voči VŠVU v rámci realizácie projektu Vybudovanie výučbového centra
komunikácie a vizualizácie v Kremnici, v ktorom sa konštatuje, že na základe znaleckého posudku (ZP)
vypracovaného v rámci vládneho auditu audítorskou skupinou KPMG Slovensko a ZP vypracovaným
Ústavom súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (kde VŠVU využila svoje právo predloženia
nových dôkazov a zdokladovanie podstatne rozdielnych výstupov ZP), správny orgán (ÚVA) dal na
posúdenie a preukázanie zistenia, uvedeného v záveroch vládneho auditu A694 vypracovať nový
nezávislý ZP, ktorý konštatoval ešte nižšiu mieru navýšenia, resp. že celkový objem cenovej ponuky IKT
je o 6,52% vyšší ako všeobecná hodnota tovarov a služieb stanovená súdnym znalcom a neprekročila
akceptovateľných 20% (3Cdo305/2008, 7Cdo222/2012). Správny orgán na základe vyššie uvedeného
konštatuje, že odpadol dôvod, pre ktorý bolo správne konanie začaté, správne konanie zastavuje
a nemožno sa proti nemu odvolať.
k bodu 4
- v tomto bode programu sa vyjadril predseda SR k investičnému zámeru vybudovania ubytovacostravovacieho zariadenia a technologického pavilónu VŠVU, zdôraznil jeho potrebu a význam nielen
pri zvyšovaní kvality vzdelávania, ale význam vidí aj v poskytnutí vyššieho študijného komfortu
študentom, ktorí by tak neodchádzali na iné, často zahraničné školy a zotrvali by na Slovensku.
Doporučil medzinárodné zastúpenie v jednotlivých stupňoch realizácie súťaži ako aj v jej komisiách.
k bodu 5
- predseda SR poďakoval všetkým za účasť, za aktívne vstupy a rokovanie ukončil.

Ing. arch. Juraj Šujan
predseda SR VŠVU

zapísala: Mgr. Marta Latečková, taj. SR VŠVU

