Zápisnica č. 2/2021
z online zasadnutia Správnej rady Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave,
ktoré sa konalo dňa 24. 11. 2021
Účasť podľa online pripojenia cez aplikáciu MS TEAMS
predseda
Ing. arch. Juraj Šujan
členovia:
Ing. Roman Fečík, Ing. Peter Kažimír, Ing. arch. Ingrid Konrád, Mgr. Michal Liday, Mgr. Igor Slobodník, Mgr. art. Erik Šille,
Mgr. Pavol Weis
ospravedlnení: Ing. Juraj Heger, Ing. Jozef Maculák, Bc. Lukáš Mráz, Mgr. Branislav Rezník
prizvaní:
rektorka doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD., prorektor prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., kvestorka Ing. Lýdia
Macurová, prorektor pre zahraničnú spoluprácu doc. Mgr. Marcel Benčík, ArtD.
ďalej prítomná: Mgr. Marta Latečková, tajomníčka SR VŠVU

Program zasadnutia:
1. Zahájenie rokovania a oboznámenie s programom.
2. Informácia kvestorky Ing. Lýdie Macurovej o čerpaní dotácie za ¾ kalendárneho roka 2021 a informácia o
celkovej finančnej situácii VŠVU.
3. Informácia rektorky doc. Mgr. Bohunky Koklesovej, PhD. o akreditačných procesoch, o schvaľovaní
potrebných predpisov a ďalších legislatívnych krokoch smerom k akreditácii.
4. Informácia o novele VŠ zákona a informácia o stanovisku vedenia VŠVU k tomuto zákonu
5. Stručná Informácia prorektora prof. Stanislava Stankociho, akad. mal. o projektových a investičných
zámeroch VŠVU.
6. Vyjadrenie sa k návrhu a výške koncoročnej odmeny rektorke VŠVU a jej schválenie.
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) a privítal prítomných členov. Informoval o posledných zmenách
v členstve v SR VŠVU:
- zvlášť privítal nového člena SR Mgr. Igora Slobodníka, veľvyslanca SR v Paríži, ktorý bol menovaný
z kvóty rektorky v máji t.r.,
- a tak isto bol znovu vymenovaný Mgr. Pavol Weiss z kvóty ministra. Obaja na 6 ročné funkčné
obdobie,
- v apríli t.r. bol znovu vymenovaný Bc. Lukáš Mráz za študentskú časť Akademického senátu VŠVU
na dvojročné funkčné obdobie,
- informoval, že v septembri t. r. skončilo funkčné obdobie dipl. Ing. Róbertovi Baumgartnerovi,
z kvóty ministra, takže SR VŠVU má momentálne 13 členov. Čakáme na reakciu MŠVVaŠ SR
a donominovanie chýbajúceho člena.
 oboznámil s programom rokovania a požiadal o možné ďalšie návrhy alebo pripomienky do
programu. Ďalšie pripomienky a návrhy neboli, požiadal o hlasovanie:
Uznesenie č. 1
SR VŠVU hlasovaním (8 hlasov za, nik proti, zdržaný nik) odsúhlasili program zasadnutia bez ďalších
doplňujúcich návrhov.

k bodu 2
 predseda SR požiadal kvestorku Ing. Lýdiu Macurovú (ďalej iba kvestorka) , aby informovala
o čerpaní rozpočtu VŠVU za ¾ kalendárneho roka 2021. Podrobný materiál k tomuto bodu členovia
SR obdržali elektronickou poštou pred rokovaním. Kvestorka na rokovaní svoj výklad realizovala
cez poverpointovú prezentáciu. Prezentovala informáciu o výnosoch a nákladoch VŠVU
k 12.11.2021 – výnosy z dotácií na rok 2021 v zmysle dotačnej zmluvy, porovnala dotáciu na rok
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2021 s rokom 2020, poskytla prehľad a výšku účelovo určených financií na rok 2021, prehľad
výnosov z dotácie po úpravách (bežná, kapitálová), prehľad ostatných výnosov (dary, granty),
vysvetlila výnosy a náklady z dotácií vo vybraných položkách (mzdy, odvody, tovary a služby).
Zmienila sa o očakávaných finančných nákladoch do konca kalendárneho roka. Svoj výklad ukončila
pozitívnou informáciou, že škola končí v kladnom hospodárskom výsledku, ktorý dovolil časť
financií použiť na koncoročné odmeny pedagógom a zamestnancom školy ako aj časť financií
presunúť do rezervného fondu.
Predseda SR vysvetlil prečo sa takouto správou zaoberá Správna rada ku koncu roka – dotácia
z MŠVVaŠ SR na rok 2022 nepríde v decembri alebo v januári, spravidla neskôr a predtým je
vhodné sa oboznámiť s finančnou kondíciou školy. Rektorka doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD
(ďalej iba rektorka) pripomenula, že nastávajúce dva roky budú ťažké a finančne poddimenzované.
Rektorka ďalej vysvetlila mierne navýšenie rozpočtu na rok 2021 – išlo o vyrovnanie chyby zo
strany ministerstva a zle nastavenú a poskytnutú finančnú čiastku pri evidencii výkonov školy
v CREUČ.
Uznesenie č. 2
Členovia SR VŠVU správu o čerpaní dotácie a priebehu hospodárenia za ¾ kalendárneho roka 2021
vzali na vedomie počtom hlasov 8
k bodu 3
 predseda SR požiadal rektorku , aby informovala o prebiehajúcich akreditačných procesoch.
Rektorka informovala, že včera (23.11.) sa uskutočnilo dôležité stretnutie s pracovnou skupinou
Slovenskej akreditačnej agentúry pre VŠ a bol absolvovaný akreditačný proces posudzovania
akreditácie magisterského študijného odboru Vizuálne umenia. Je to nový študijný program,
v ktorom sú integrované všetky umelecké disciplíny. Proces sa uskutočnil hybridnou formou.
Posudzovali sa nastavené štandardy a obhajovali pozície. Okrem pracovnej skupiny SAAVŠ sa
procesu zúčastnili zabezpečujúci pedagógovia, ďalší prizývaní pedagógovia jednotlivých
špecializácií a externisti. Z priebehu celodenného „maratónu“ nemala negatívny dojem, je
presvedčená, že záverečná hodnotiaca správa nebude negatívna. Proces akreditácie bude ďalej
pokračovať pre ďalšie študijné programy a koncom letného semestra 2021/22 by mal byť
ukončený inštitucionálnou akreditáciu. Ak ju škola získa, tak najbližších 10 rokov bude môcť
upravovať študijné programy podľa systému kvality vzdelávania na VŠVU. Sme v štádiu príprav
viacerých interných predpisov, ktoré vyžaduje zosúlaďovanie systému kvality so štandardami
SAAVŠ. Akreditácia je veľmi náročná, napriek tomu sa snažíme ohýbať byrokraciu a aj v tomto
druhu agendy používať svoj vlastný jazyk, špecifická a vkladáme do neho humanistické
uvažovanie.
k bodu 4
 predseda SR požiadal rektorku, aby informovala o novele VŠ zákona a o stanovisku vedenia VŠVU
k tomuto zákonu. Rektorka pripomenula, že diskusie medzi Slovenskou rektorskou konferenciou
(SRK) a Ministerstvom školstva vedy výskumu a športu SR (MŠVVaŠ) prebiehali 1,5 roka, okrem
toho prebiehali aj isté ďalšie typy konzultácií. Nie je presvedčená, že hystéria okolo tejto novely
zákona je spôsobená iba chybami ministerstva a nie všetko čo prináša novela VŠ zákona je zlé.
Voči niektorým aktivitám SRK sa vymedzila, hlavne voči dopredu proklamovaným stanoviskám,
na ktoré SRK nemala mandát od rektorov. Vedenie VŠVU spolu s AS VŠVU vypracovali spoločné
stanovisko, naša organizačná štruktúra je bez fakúlt, čo je pre nás jednoduchšie, nakoľko najviac
problémov prináša v zákone okresávanie kompetencií fakultám. Bolo vypracovaných 13
pripomienok k zákonu, ktoré rektorka formulovala do a 4 oblasti: rozpočet a majetok školy,
Správna rada a jej kompetencie, rektor a voľba rektora a presadenie titulu „magister
architektúry“. Stanovisko k novele VŠ zákona je zverejnené na webovej stránke VŠVU. V zákone
víta možnosť výkonu rektora iba dve funkčné obdobia (nie bez obmedzenia), voľnejšie možnosti
obsadzovania funkčných miest docentov a profesorov, upresnenie financovania škôl na základe
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kvality. V pripomienkach k novele je pre ňu dôležité presadiť možnosť udeľovania titulu Mgr. arch.
absolventom Katedry architektonickej tvorby, nakoľko titul Mgr. art. je pre ich prax nečitateľný.
V závere zdôraznila potrebu novely vysokoškolského zákona.
 v ďalšej diskusii sa členovia SR s názormi rektorky stotožnili, vyjadrili jej podporu a ubezpečili ju, že
v prípade že sa vyskytne možnosť akejkoľvek intenzívnejšej spolupráce a pomoci, z ich strany, tak
sú pripravení. Pripomenuli vhodnosť ukľudnenia situácie, zodpovedné a konštruktívne riešenie
a vybalansovanie problémov.
 predseda SR doplnil, že viacerí členovia Správnej rady sa už k novele zákona v uplynulom období,
na výzvu rektorky, vyjadrovali aj písomne, vo svojich stanoviskách pozitívne hodnotili viaceré
aspekty novely, podobne ako rektorka vo svojom dnešnom vyjadrení.
k bodu 5
 v tomto bode predseda SR požiadal prorektora prof. Stanislava Stankociho, akad. mal., (ďalej iba
prorektor), aby stručne informoval o projektových a investičných zámeroch VŠVU. Prorektor sa
sústredil na 3 hlavné oblasti, v rámci ktorých realizujeme veľké investičné projekty, resp.
spracovaním a podaním projektových žiadostí sa uchádzame o získanie finančných prostriedkov
z príslušných zdrojov:
- Bratislavský samosprávny kraj, kde máme v projektovom zásobníku strategicky dôležité
rozvojové projekty. Príprava Operačného programu Slovensko prebieha paralelne s prípravou
Partnerskej dohody SR. V septembri a októbri 2021 prebiehali stretnutia pracovných skupín
a pripomienkové konania k jednotlivým návrhom cieľov 1-5 Operačného programu Slovensko.
BSK je aktívne zapojená aj do prípravy investícií z Plánu obnovy a odolnosti tak, aby boli prvé
výzvy v rámci tohto finančného mechanizmu pripravené a vyhlásené v 1. polroku 2022.
- V projekte 1. etapy dobudovania Art Campusu VŠVU bude 29.11.2021 4. zasadnutie Priameho
rokovacieho konania s víťazom súťaže AN – predchádzajúce definitívnemu potvrdeniu rozsahu
dodania prác spojených s RPD, ceny a podpisu zmluvy. Zmienil sa o náročnosti a zdĺhavosti
celého procesu, ktoré spôsobovali rokovania k obsahu a rozsahu architektonických
a projektových prác, stavebného zámeru, posudkov a prieskumov, ale aj mnohé zmeny
v parametroch, legislatíve a konkretizácii programu technologického pavilónu.
- Treťou oblasťou je výzva MŠVVaŠ SR k predkladaniu rozvojových projektov VVŠ so 7 tematickými
okruhmi, ktorá vyšla pred letom. VŠVU vypracovala projekt k téme č. 6 „Zelené univerzity“, ktorý
by v prípade schválenia poskytol financie na zníženie energetických prevádzkových nákladov
a technickú obnovu všetkých školských budov a poskytol príležitosti pre študentov, aby realizovali
aktivity v oblasti ochrany životného prostredia, podpory udržateľnej mobility a zavedenia
progresívnych zmien v odpadovom hospodárstve.
k bodu 6
 predseda SR predložil návrh na udelenie koncoročnej odmeny rektorke VŠVU. Odmenu zdôvodnil
hlavne zodpovedným plnením si jej pracovných povinností vyplývajúcich z pozície rektorky školy,
ďalej zvládaním náročnej pandemickéj situácie a zabezpečovaním výučby v tomto náročnom
období, ako aj nárastom úkonov spojených s prebiehajúcou akreditáciou školy. Bez pozornosti
nezostala ani jej spoločenská angažovanosť.
Uznesenie č.3
Členovia SR VŠVU jednohlasne, počtom 8 hlasov, odsúhlasili udelenie koncoročnej odmeny rektorke
v navrhovanej výške.
k bodu 7
 diskusia sa udiala v priebehu rokovania.
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k bodu 8
 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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