Zápisnica č. 2/2019
zo zasadnutia Správnej rady Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave,
ktoré sa konalo dňa 27. 11. 2019

Účasť podľa prezenčnej listiny
predseda
Ing. arch. Juraj Šujan
podpredseda:: Mgr. Juraj Heger,
členovia:
Dipl. Ing. Róbert Baumgartner, , Ing. Roman Fečík Ing. Peter Kažimír, , Ing. arch. Ingrid Konrád, Mgr. Michal Liday, Mgr.
Jozef Maculák, Lukáš Mráz, Mgr. Branislav Rezník, Mgr. Pavol Weiss.
ospravedlnení: Mgr. Gábor Hushegyi, Mgr. art. Erik Šille,
prizvaní:
rektorka doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD., prorektor prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., kvestorka Ing. Lýdia
Macurová.
ďalej prítomná: Mgr. Marta Latečková, tajomníčka SR VŠVU
Rrogram

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájenie rokovania a oboznámenie s programom.
Predstavenie dvoch nových členov SR z kvóty ministerky /Ing. Peter Kažimír, Mgr. Branislav Rezník/
Informácia kvestorky Ing. Lýdie Macurovej o čerpaní dotácie za ¾ kalendárneho roka 2019 a o celkovej
finančnej situácii VŠVU.
Informácia rektorky doc. Mgr. Bohunky Koklesovej, PhD. o aktuálnych témach akademickej činnosti
VŠVU.
Informácia prorektora prof. Stanislava Stankociho, akad. mal. o investičných zámeroch VŠVU
/Artcampus, Keatívne centrum/.
Diskusia.
Záver.

k bodu 1,2
- zasadnutie otvoril predseda Správnej rady Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (ďalej iba
SR VŠVU) Ing. arch. Juraj Šujan (ďalej iba predseda SR) privítal prítomných členov. Zvlášť privítal
Ing. Petra Kažimíra a Mgr. Branislava Rezníka, ktorí boli od 1. 7. 2019 menovaní ministerkou
školstva vedy výskumu a športu SR za nových členov na 6 ročné funkčné obdobie. Informoval, že
dňa 16. 10. 2019 škola obdržala z MŠVVaŠ SR schválený dodatok k štatútu SR VŠVU, v ktorom sa
v súlade s novým VŠ zákonom mení iba článok 7 odst. 5 tak, že pôsobnosť SR VŠVU sa rozširuje
okrem schvaľovania rozpočtu aj o schvaľovanie Výročnej správy o hospodárení VŠVU. Ďalej
oboznámil s programom, do ktorého požiadal doplniť bod o schválení koncoročnej odmeny
rektorky. Tento bod bol prerokovaný v bode 3. Požiadal o hlasovanie:
Uznesenie č. 1
SR VŠVU hlasovaním (11 hlasov za, nik proti, nik sa nezdržal) vzali informácie na vedomie a
odsúhlasili program zasadnutia bez doplňujúcich návrhov.
k bodu 3
- predseda SR odovzdal slovo kvestorke Ing. Lýdii Macurovej (ďalej iba kvestorka), aby podala
informáciu o čerpaní rozpočtu školy za ¾ ročné obdobie kalendárneho roka 2019. Materiál
k tomuto bodu rokovania dostali členovia SR emailovou poštou pred konaním zasadnutia
a v printovej verzii na zasadnutí. Kvestorka začala s pôvodnou výškou základnej dotácie pridelenou
na rok 2019 na hlavnú činnosť, umeleckú činnosť , vedu a výskum, ďalej rozvoj
/internacionalizácia/ a sociálnu oblasť vo výške 4 917 691 €. Pripomenula, že rozpis dotácie bol
schválený Akademickým senátom na 7. zasadnutí dňa 21. 3. 2019 a Správnou radou VŠVU na
zasadnutí 28. 3. 2019. Informovala zároveň o obdržaných dodatkoch k dotačnej zmluve v priebehu
kalendárneho roka, o ostatných výnosoch (podnikateľská činnosť, dary, granty), o štipendiách
z vlastných zdrojov a o očakávaných finančných operáciách (nákladoch, výdavkoch a príjmoch) ku
koncu roka 2019. Zároveň informovala o stave všetkých účtov. Zodpovedala doplňujúce otázky
členov SR. Najviac diskusií sa týkalo použitia financií z rezervného fondu. Kvestorka tento krok

/ktorý za posledných 10 rokov nebol realizovaný / spolu s rektorkou vysvetlili a zdôvodnili prečo
bolo k nemu pristúpené. Bola diskutovaná a kritizovaná metodika a nedostatočná výška
prideľovanej dotácie z MŠVVaŠ SR, ktorá je postupne oslabovaná a krátená o valorizáciu, sociálne
balíčky a podobné politické rozhodnutia. Dotácia je nedostatočná a nepokrýva požiadavky
kladené na zvyšovanie kvality vzdelávania a budovania technologického zázemia školy. V závere
kvestorka informovala, že aj napriek všetkým problémom a úskaliam škola neskončí v červených
číslach. Členovia SR VŠVU požiadali kvestorku o predkladanie porovnania /štatistiky/ finančného
vývoja rozpočtu a jeho čerpania aj za dva predchádzajúce kalendárne roky, čo by prispelo ku
komplexnejšiemu obrazu vývoja finančnej situácie. Kvestorka s požiadavkou súhlasila. V závere
predseda SR požiadal o vyjadrenie sa členov SR k stavu čerpania financií a k navrhnutej výške
odmeny rektorke VŠVU.
Uznesenie č. 2
Členovia SR VŠVU správu o čerpaní dotácie a priebehu hospodárenia za ¾ kalendárneho roka
2019 vzali na vedomie plným počtom hlasov 11 a tým istým počtom hlasov schválili aj výšku
koncoročnej odmeny rektorky..
k bodu 4
- v tomto bode rektorka doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. (ďalej iba rektorka) informovala
o hlavných témach, ktorými sa v tomto čase škola zaoberá: spolupráca so Slovenskou grantovou
agentúrou na príprave a prerokúvaní evaluačných štandardov pre komplexnú akreditáciu, ktorá
školu čaká cca o 2 roky. V rámci medzinárodnej spolupráce škola bude hosťujúcou inštitúciou pre
organizáciu medzinárodnej konferencie ELIA. Bude sa konať 6.-7. apríla 2020. Jedná sa o prestížnu
záležitosť za účasti významných zahraničných univerzít a akadémií. Informovala o ukončovaní
veľmi úspešného projektu Internacionalizácie, ktorý bol financovaný MŠVVaŠ SR. Ďalej informovala
o náročnom období končiaceho sa akademického roka. Pozvala členov SR VŠVU na prehliadku
semestrálnych prác v dňoch 13.- 15. decembra 2019. Pozvánka im bude zaslaná. Na záver rektorka
poďakovala generálnemu riaditeľovi Tatra Banky Mgr. Michalovi Lidayovi za podporu pri 70.výročí
založenia školy, vníma túto inštitúciu ako veľmi dobrého partnera, ktorá stojí pri škole. Ďalej
poďakovala Mgr. Jozefovi Maculákovi, zástupcovi MŠVVaŠ SR za projekt Internacionalizácie,
vyslovila želanie opätovného vypísania takéhoto rozvojového projektu ministerstvom. Poďakovala
aj pánovi Mgr. Jurajovi Hegerovi – riaditeľovi Slovartu za dlhodobú pomoc a podporu pri vydávaní
kníh VŠVU. Poďakovala všetkým členom a členkám SR za podporu a spoluprácu.
k bodu 5
- rektorka odovzdala slovo prorektorovi pre investičnú činnosť prof. Stanislavovi Stankocimu akad.
mal. (ďalej iba prorektor), ktorý informoval o vývoji a stave investičného zámeru 1. fázy výstavby
internátu, stravovacieho zariadenia a technologického pavilónu Art Campus VŠVU v areáli školy na
Drotárskej ceste. Medzinárodná súťaž bola 29.-30. januára 2019 ukončená a medzinárodnou
porotou vyhlásený víťazný návrh, ktorý zároveň naplnil očakávania školy. Následne jeden
z účastníkov súťaže podal námietku na ÚVO. Ďalší plánovaný postup a priame rokovacie konanie
s víťazom súťaže bolo zastavené a stále prebieha kontrola priebehu súťaže zo strany ÚVO. Týka sa
približne 10 oblastí súťažných podmienok a samotného priebehu súťaže – 7 oblastí bolo priebežne
vo vyjadreniach VŠVU vyargumentovaných a podľa poslednej výzvy z ÚVO boli pravdepodobne
všetky akceptované. 3 oblasti sú v stave aktuálneho riešenia a prípravy vyjadrenia. O niekoľko
bodov vyjadrenia k spôsobu hodnotenia súťaže návrhov VŠVU požiadala aj Slovenskú komoru
architektov. Stanovisko sme obdržali a vnímame ho ako dôležité aj pre budúce procesy
a systémové nastavenia architektonických súťaží návrhov. Oblasti skúmania ÚVO sa týkali
vnímania a interpretovania transparentnosti, jednoznačnosti záväznosti/odporúčania v súťažných
podmienkach a diskriminácie PO vs. FO vo finančnej pokute za nedodržanie SP pre priame
rokovacie konanie. Informoval, že ÚVO požiadalo aj Fakultu architektúry STU o stanovisko
k niektorým oblastiam, ktoré bolo vypracované veľmi korektne a fundovane. Termín na
predloženie záverečného stanoviska VŠVU bolo (na žiadosť VŠVU) predĺžené do 16. 12. 2019.

- prorektor sa ďalej zmienil o snahe školy zapojiť sa do výzvy Ministerstva kultúry SR na zriaďovanie
Kreatívnych centier – IROP PO3 Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch (Zakladanie
kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging
talents). Zámer doteraz bol prerokovaný na všetkých úrovniach a fórach orgánov školy. Ide
o náročný projekt zameraný na dobudovanie technologického zázemia pre kreatívnu prax na pôde
školy. Aktuálne je v štádiu prípravy.
k bodu 6
- diskusia prebiehala priebežne počas každého bodu rokovania.
k bodu 6
- predseda SR VŠVU poďakoval všetkým členom za účasť na zasadnutí, za otázky a diskusné vstupy
a rokovanie SR ukončil.

Ing. arch. Juraj Šujan
predseda SR VŠVU

zapísala: Mgr. Marta Latečková, taj. SR VŠVU

