Zápisnica č. 1/2022
z prezenčného zasadnutia Správnej rady Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave,
ktoré sa konalo dňa 31. 5. 2022
Prítomní:
predseda
podpredseda:
členovia:
ospravedlnení:
prizvaní:

Ing. arch. Juraj Šujan
Ing.. Juraj Heger,
Ing. Roman Fečík, Ing. arch. Ingrid Konrád, Mgr. Michal Liday, Mgr. Branislav Rezník, Mgr. art. Erik Šille, Bc. Lukáš Mráz,
Ing. Jozef Maculák, Ing. Peter Kažimír, Mgr. Igor Slobodník, Mgr. Pavol Weis,
rektorka doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD., prorektor prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., študijná prorektorka doc.
Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD., kvestorka Ing. Lýdia Macurová,
ďalej prítomná: Mgr. Marta Latečková, tajomníčka SR VŠVU

Program zasadnutia:
1. Zahájenie rokovania a oboznámenie s programom.
2. Krátka informácia rektorky doc. Mgr. Bohunky Koklesovej, PhD. o chode a celkovom dianí na
škole za posledné obdobie.
3. Predloženie Výročnej správy VŠVU za rok 2021, jej vzatie na vedomie.
4. Informácia kvestorky Ing. Lýdie Macurovej o rozpise dotácie VŠVU pridelenej z MŠVVaŠ SR na
rok 2022, vyjadrenie sa k dotácii a jej schválenie.
5. Predloženie Výročnej správy o hospodárení VŠVU za rok 2021, vyjadrenie sa k správe a jej
schválenie. Predkladá kvestorka Ing. Lýdia Macurová.
6. Informácia o príprave a vyhlásení voľby rektora VŠVU na roky od 1. 2. 2023 až 31. 1. 2027.
7. Diskusia.
8. Záver.
k bodu 1
 zasadnutie otvoril predseda Správnej rady Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Ing. arch.
Juraj Šujan (ďalej iba predseda SR). Privítal prítomných členov a ospravedlnil neúčasť
neprítomných. Oboznámil s programom a požiadal o jeho doplnenie o bod 8. (pred bod 9. záver)
– schválenie osobného príplatku rektorke VŠVU na obdobie od 31.6.2022 do 31.1.2023. Požiadal
o ďalšie pripomienky k programu a následne o jeho odsúhlasenie:
Uznesenie č. 1
SR VŠVU hlasovaním (8 hlasov za, nik proti, zdržaný nik) odsúhlasili program zasadnutia
s doplnením bodu 8 a bez ďalších doplňujúcich návrhov.
k bodu 2
 predseda SR požiadal rektorku, aby informovala o chode a celkovom dianí na VŠVU. Rektorka
informovala o akademických procesoch v predchádzajúcom náročnom pandemickom období, s
následným príchodom 26 ukrajinských študentiek na VŠVU po invázii ruských vojsk na Ukrajinu,
ktorým sme poskytli dočasné útočisko a podmienky na výučbu. Okrem riadnych akademických
povinností to školu značne zaťažilo – obzvlášť v období prebiehajúcej komplexnej akreditácie,
ktorá je v intenzívnej finalizácii a programom posledných dní. V tejto situácii bolo tiež potrebné
venovať pozornosť novému VŠ zákonu a zosúladeniu všetkých interných predpisov VŠVU, novej
metodike hodnotenia umeleckej a publikačnej činnosti a novému spôsobu vykazovania výstupov
UČ pedagógov školy. Konštatovala, že obdobie, ktoré má škola za sebou sme k spokojnosti zvládli.
Koncom augusta predkladáme Slovenskej akreditačnej agentúre SR kompletný akreditačný
materiál a v decembri odošleme žiadosť o inštitucionálnu akreditáciu VŠVU. Študijná prorektorka
doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD. priblížila náročnosť tohto procesu a vypracovávania opisov
študijných programov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia v súlade
s akreditačnými štandardami. Tento proces bol náročný, ale zároveň ho hodnotila ako prospešný
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pre zaktualizovanie a hlavne skvalitnenie učebných plánov. Rektorka avizovala pracovné leto,
v ktorom sa budú ešte dopracovávať vnútorné predpisy (Hodnotiaca správa, Správa o kvalite
vzdelávania, vnútorné predpisy školy), ktoré sú neopomenuteľnou súčasťou akreditácie. Členovia
Správnej rady prejavili záujem o hlbšie oboznámenie sa s celou štruktúrou študijných programov
a bolo dohodnuté, že na najbližšom rokovaní Správnej rady ich požiadavka bude zaradená do
programu.
 rektorka odovzdala slovo prorektorovi prof. Stanislavovi Stankocimu, akad. mal., ktorý v krátkosti
informoval o stave a pokračovaní investičných aktivít školy a zložitosti týchto procesov, ktoré napr.
v rámci PRK (priame rokovacie konanie) predchádzali finálne dohodnutým podmienkam pre
uzatvorenie zmluvy a príloh na vypracovanie projektovej dokumentácie na Art Campus s víťazom
súťaže návrhov SLLA. Zmluva vo finálnej verzii by mala byť do dvoch týždňov podpísaná a budú
nasledovať ďalšie pokračujúce úkony so zmluvným plnením jednotlivých fáz. Ďalej sa zmienil
o projekte na obnovu budovy školy na Drotárskej ceste, ktorý by mal zlepšiť jej technický stav a
znížiť energetickú náročnosť prevádzky vo všetkých budovách VŠVU. Poďakoval predsedovi SR Ing.
arch. Jurajovi Šujanovi za súčinnosť a odborné poradenstvo v oblasti jeho pôsobenia a pomoc pri
rokovaní o zmluvných podmienkach s autormi návrhu Art Campusu. Tiež poďakoval členovi
Správnej rady Ing. Romanovi Fečíkovi za konzultačnú činnosť a rady pri riešení odpredaja malej
prebytočnej časti pozemku (34 m2) v areáli školy na Drotárskej ceste susediacim vlastníkom za
účelom vybudovania cestnej komunikácie.
k bodu 3
 členovia SR elektronicky pred rokovaním obdržali Výročnú správu VŠVU, oboznámili sa s ňou a po
krátkej diskusii ju na tomto rokovaní, bez pripomienok vzali na vedomie.
k bodu 4
 predseda SR požiadal kvestorku Ing. Lýdiu Macurovú (ďalej iba kvestorka), aby informovala
o rozpise dotácie z MŠVVaŠ SR na kalendárny rok 2022. Návrh rozpisu rozpočtu bol schválený na
zasadnutí Akademického senátu VŠVU dňa 6. 5. 2022. Materiál členovia SR obdržali elektronicky
pred rokovaním a v printovej forme na zasadnutí. Kvestorka začala dobrou správou, že od roku
2005 škola neskončila v strate a v čiernych číslach. Základná informácia o výške prerozdelenia
rozpočtu je:
Celková dotácia:
6 178 147 €
Z toho:
- hlavná činnosť
4 042 329 €
- veda, výskum, umenie
2 081 785 €
- rozvoj vysokej školy
0€
- sociálna oblasť
54 033 €
Z toho:
- sociálne štipendiá
20 590 €
- motivačné štipendiá
29 550 €
- podpora kultúrnej činnosti
3 893 €
 kvestorka pripomenula krátenie dotácie vysokým školám v tomto roku o 27 mil. €. Najväčší objem
financií VŠVU je určených na mzdové prostriedky - približne 78 percent, ďalej zvýšené energie,
tovary služby. Dôležitou informáciou je, že škole nehrozí znižovanie platov ani prepúšťanie, čo nie
je štandardom na ostatných VŠ. Platy sú nastavené podľa platovej inventúry roku 2022 a osobné
príplatky nezmenené do konca júna, ďalej budú prehodnotené. V tomto roku nám značne
pomohlo dofinancovanie umeleckej a publikačnej činnosti spôsobene zlým výpočtom
v predchádzajúcich rokoch, čo nám umožnilo navýšiť rezervný fond. Značný problém spôsobila
výška účelovo viazaných financií, určených na excelentné výkony za špičkové „zetkové“ výstupy.
Prerozdelením tejto sumy vo výške 334 tis. € sa zaoberala ekonomická komisia senátu, bol určený
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kľúč prerozdelenia tejto sumy, ktorý akceptoval AS VŠVU a aj MŠVVaŠ SR. Kvestorka ďalej
vysvetlila všetky položky rozpočtu: hlavná činnosť, veda výskum umenie, dotáciu
účelovú, neúčelovú, ostatné náklady.... Navrhla spôsob vykrytia strát. Informovala o výške
rezervného fondu. Správna rada upozorňuje, že rozpočet je podvyživený, niektoré položky nekryté
a dotácia nezohľadňuje infláciu a enormné zvýšenie energií.
Uznesenie č. 2
SR VŠVU hlasovaním (8 hlasov za, nik proti, zdržaný nik) schválili prerozdelenie dotačnej zmluvy
pridelenej VŠVU Ministerstvom školstva VVaŠ SR na kalendárny rok 2022.
k bodu 5
 v tomto bode ďalej pokračovala kvestorka a predložila Výročnú správu o hospodárení VŠVU za
rok 2021. Členovia SR obdržali VS o hospodárení elektronicky pred rokovaním. Výročná správa
bola odsúhlasená na MŠ VVaŠ SR a odovzdaná na ministerstvo v printovej forme v stanovenom
termíne.
Uznesenie č. 3
SR VŠVU hlasovaním (8 hlasov za, nik proti, zdržaný nik) schválili Výročnú správu VŠVU
o hospodárení za rok 2021.
k bodu 6
 predseda SR požiadal rektorku o informáciu o pripravovanej voľbe kandidáta na rektora/rektorku
VŠVU podľa nového VŠ zákona. Jedná sa o nové funkčné obdobie rektora/rektorky od 1.2.2023
do 31.1. 2027. Voľby sa uskutočnia podľa ustanovení novely VŠ zákona (zák. č. 137/2022 Z.z. novela). Kandidáta na rektora/rektorku VŠVU bude voliť volebné zhromaždenie zložené z členov
súčasného Akademického senátu a súčasnej Správnej rady. Voľbu kandidáta podľa nového zákona
vyhlasuje štatutár, teda rektorka, ktorá tak urobila 6.5. 2022. Voľba bola vyhlásená podľa novely
270 dní pred ukončením funkčného dňa súčasnej rektorky. Kandidáti sa môžu prihlasovať do 120
dní od vyhlásenia voľby, teda do 2.9.2022 a následne, najneskôr do 30 dní musí byť vykonaná
voľba kandidáta na rektora/rektorku, ktorú rektorka z tohto zákonného dôvodu stanovila na deň
27.9.2022. Informácia je zverejnená na webovom sídle školy, aby bol zabezpečený prienik
informácie do externého prostredia tak, ako to požaduje novela. Volí volebné zhromaždenie,
zložené z členov súčasného zloženia AS a súčasného zloženia SR, pričom každý člen SR bude mať 1
hlas a člen senátu 2,6 hlasu. Voľby bude riadiť volebná komisia, ktorú ustanoví Akademický senát
a bude zložená zo 7 členov (3 členovia AS za zamestnaneckú časť, 2 študenti za študentskú časť
AS a 2 členovia Správnej rady). Zásady voľby kandidáta na rektora sú upravené vo Vnútornom
predpise VŠVU č. 6/2022. Po tejto informácii predseda SR doporučil zvoliť dvoch členov volebnej
komisie za SR VŠVU už na tomto rokovaní.
Uznesenie č. 4
SR VŠVU hlasovaním (8 hlasov za, nik proti, zdržaný nik) schválili nasledovných dvoch zástupcov
a náhradníka do volebnej komisie pre voľbu kandidáta na rektora/rektorku VŠVU: Ing. Roman
Fečík, Mgr. Branislav Rezník a náhradník Ing. Juraj Heger.
k bodu 7
 v tomto bode člen Správnej rady a zástupca študentskej časti AS VŠVU bc. Lukáš Mráz tlmočil
rektorke a vedeniu školy poďakovanie študentov za bezpečné zvládnutie pandemického obdobia,
ktoré nepozostávalo iba z príkazov a zákazov, ale bolo chápajúce, povzbudivé a láskavé.
 Ing. Branislav Rezník, ako zástupca Krajského pamiatkového úradu, upozornil rektorku a členov
vedenia na všetky nevyhnuté povinnosti voči „pamiatkárom“ ešte pred podaním žiadosti o projekt
napr. z plánu obnovy a podobne, s cieľom vyhnúť sa komplikáciám až neúspechu.
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k bodu 8
 predseda SR VŠVU predložil návrh na priznanie osobného príplatku rektorke VŠVU na obdobie od
1. 6. 2022 do konca jej funkčného obdobia 31.1.2023. Výška osobného príplatku bola navrhnutá
v pôvodnej a nezmenenej výške.
Uznesenie č. 5
SR VŠVU hlasovaním (8 hlasov za, nik proti, zdržaný nik) sa stotožnila s návrhom a odsúhlasila
výšku osobného príplatku rektorke VŠVU v pôvodnej a nezmenenej výške od 1.6.2022 do
31.1.2023.
k bodu 9
 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
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