Zápisnica č. 1 /2018
zo zasadnutia Správnej rady Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave,
ktoré sa konalo dňa 14.3.2018

Účasť podľa prezenčnej listiny
predseda
Ing. arch. Juraj Šujan
členovia:
Dipl. Ing. Róbert Baumgartner, Ing. Roman Fečík, Mgr. Juraj Heger, PhDr. Ivan Jančár, Mgr. Alexandra Kusá, PhD.,
prof. Júlia Sabová, akad. mal., Mgr. Pavol Weiss
ospravedlnení:
prof. Ing. arch. Ján Bahna, akad. arch., Ing. Jaroslav Holeček , Mgr. art. Michal Huštaty, Mgr. art. Martin Knut,
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.
2. Informácia o ukončení hospodárskeho roka 2017 a predloženie návrhu prerozdelenia dotácie z MŠVVaŠ SR
na rok 2018, jeho prerokovanie a schválenie ( neschválenie).
3. Informácia rektora VŠVU o stave rozpracovanosti architektonickej súťaže na realizáciu ubytovacostravovacieho a technologického pavilónu v areáli VŠVU na Drotárskej ceste.
4. Rôzne
5. Diskusia.
6. Záver.

k bodu 1
- zasadnutie otvoril a viedol (do príchodu predsedu) podpredseda Správnej rady VŠVU Ing. Juraj Heger.
Od bodu 2. ho vystriedal predseda Ing. arch. Juraj Šujan (ďalej iba predseda SR). Privítal prítomných členov
a oboznámil s programom zasadnutia. Predložil na schválenie doplnenie programu, ktoré predložila
kvestorka Ing. Lýdia Macurová (ďalej iba kvestorka VŠVU) a týkali sa schválenia platu rektora a osobného
príplatku, vrátane dodatku. Členovia hlasovaním (7 členov za, nik sa nezdržal a nik nebol proti) program
zasadnutia a jeho doplnenie odsúhlasili. Doplnenie programu bolo zaradené do bodu 4. rôzne.
k bodu 2
- predseda SR odovzdal slovo kvestorke VŠVU, aby podala informáciu o ukončení hospodárskeho roka
2017. Písomný materiál k tomuto bodu rokovania členovia SR VŠVU v elektronickej forme obdržali
v predstihu a v písomnej na zasadnutí. Kvestorka VŠVU informovala, že napriek nepriaznivému rozpisu
dotácie zo štátneho rozpočtu MŠVVaŠ SR na rok 2017, sa na základe znenia dodatočných úprav a Dodatkov
k Dotačnej zmluve (verifikácia CREUČ za rok 2016 v septembri a koncom roka verifikácia CREUČ za rok
2015) dostala do „čiernych“ čísiel. Stalo sa tak aj vďaka tomu, že VŠVU sa pohybovala v priebehu celého
roka 2017 v šetriacom režime.
Hospodársky výsledok za rok 2017
Hospodársky výsledok na hlavnej činnosti:
+ 13 988,45 €
Hospodársky výsledok na podnikateľskej činnosti
+ 95 605,24 €
Hospodársky výsledok pred zdanením spolu:
+ 109 593,69 €
Hospodársky výsledok po zdanení
+ 89 516,66 €
Konečná suma vo výške 89 516, 66 € bola prevedená do rezervného fondu.
- ďalej kvestorka VŠVU podrobne informovala o výške prideleného rozpočtu z MŠVVaŠ SR na rok 2018
a o návrhu jeho rozpisu na jednotlivé kapitoly. Takto predložený rozpis bol výsledkom schválenia v AS VŠVU
dňa 22.02.2018. Celková výška pridelenej dotácie je 4 955 364 € a bola prerozdelená v nasledovných blokoch:
Hlavná činnosť
3 119 008 €
Umelecká činnosť, veda a výskum
1 628 524 €
Rozvoj – projekt galéria
103 843 €

Sociálna oblasť
SPOLU:

103 989 €
4 955 364 €

- porovnala výšku dotácie v roku 2018 s rokom 2017 v jednotlivých oblastiach financovania
a konštatovala mierny nárast.
- informovala o stave všetkých účtov VŠVU.
- zodpovedala na doplňujúce otázky členov SR VŠVU.
Po uvedených informáciách predseda SR požiadal o hlasovanie:
Uznesenie č. 1
Správna rada VŠVU hlasovaním odsúhlasila návrh prerozdelenia dotácie na rok 2018 počtom hlasov
8 za, nik proti a nik sa nezdržal.
k bodu 3
- v tomto bode rektor prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. informoval o stave rozpracovanosti
súťaže k investičnej akcii: Realizácia architektonického návrhu a vykonávacej projektovej dokumentácie
k výstavbe ubytovaco-stravovacieho a technologického pavilónu Vysokej školy výtvarných umení
v Bratislave. Od posledného zasadnutia SR VŠVU nenastali výrazné zmeny z dôvodu absolvovania
nevyhnutných akademických procesov a ujasňovania si stanovísk časti akademickej obce školy k
návrhu konceptu urbanistického riešenia zastavania jednotlivých súčastí Art Campusu v areáli na DC44,
ktorý bol pred 4 rokmi spracovaný v Masterplane členmi Katedry architektonickej tvorby. Aj pomocou
tohto materiálu sa podarilo získať pozitívny postoj MŠVVaŠ k zámeru rozvoja VŠVU a následne finančné
krytie na VO/súťaž na architektonický návrh a projektovú dokumentáciu. Bola usporiadaná
anketa, ktorej výsledkom bolo rozhodnutie, že súťaž bude v rámci podmienok otvorená a nelimitovaná
konceptom Masterplanu. Zajtra zasadne Organizačný výbor pre prípravu a realizáciu súťaže, kde bude
dohodnutý časový plán a harmonogram jednotlivých krokov tak, aby na prelome septembra/októbra
mohol byť proces súťaže, vyhodnotenia a prezentácie ukončený a bolo možné ďalej postupovať na
zabezpečovaní finančného krytia na stavebnú realizáciu. Poďakoval za konzultácie a rady predsedovi
SR VŠVU Ing. arch. Jurajovi Šujanovi.
- v závere svojho vstupu uviedol, že sa v priebehu minulého roka VŠVU, mimo dotácie, podarilo
získať financie na projekt rozvoja internacionalizácie vzdelávania a projekt partnerskej spolupráce
s krajinami mimo EÚ, ktorý slúži ako rozšírená podpora študentskej a pedagogickej mobility. Prináša
zaujímavé poznatky a skúsenosti s vysokými školami z celého sveta. Umožňuje prijímanie hosťujúcich
pedagógov, realizáciu workshopov a študentských exkurzií. Spomenul aj ostatné projektové aktivity,
ktoré dovoľujú nezaťažovať dotačný rozpočet školy a sú nesmiernym prínosom pre akademický výkon
školy.
k bodu 4
- v tomto bode si členovia SR VŠVU dohodli spôsob vyjadrenia sa k obsahu Výročnej správy VŠVU za
rok 2017. Stane sa tak elektronicky spôsobom Per rollam v polovici mesiaca apríl.
- vzali na vedomie informáciu, že akad. arch. Jozef Habodász ukončil členstvo v SR VŠVU na vlastnú
žiadosť k 22. 12. 2017.
- vyjadrili sa a jednohlasne schválili osobný príplatok rektora od 01.04.2018 do 31.01.2019, príplatok
za riadenie, ako aj jednorazovú odmenu za dosiahnuté pracovné výsledky v roku 2017
a nadštandardné plnenie úloh.
k bodu 5
- predseda SR VŠVU sa vyjadril k pripravovanej architektonickej súťaži, upozornil na zložitosť
procesu, v ktorom bude potrebné zosúladiť architektonickú súťaž s procesmi verejného obstarávania
(súťaž návrhov) na dodávateľa, čo bude proces veľmi náročný. Doporučil: dobre zadefinovať predmet
a všetky podmienky vrátane časového harmonogramu, eliminovať nedostatky jednotlivých krokov na
minimum, zostaviť kvalitnú, nezávislú, optimálne aj medzinárodnú porotu.

k bodu 6
- predseda SR VŠVU poďakoval všetkým za účasť, za aktívne vstupy a rokovanie ukončil. Predtým
poďakoval rektorovi, kvestorke a ostatným členkám vedenia za kvalitné a úspešné počínanie v
edukačných, rozhodovacích a riadiacich procesoch VŠVU.

Ing. arch Juraj Šujan
predseda SR VŠVU

zapísala: Mgr. Marta Latečková, taj. SR VŠVU

