Zápisnica č. 1/2021
z online zasadnutia Správnej rady Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave,
ktoré sa konalo dňa 21 4. 2021

Účasť podľa online pripojenia cez aplikáciu MS TEAMS
predseda
Ing. arch. Juraj Šujan
podpredseda:: Ing. Juraj Heger,
členovia:
Dipl. Ing. Róbert Baumgartner,, Ing. Roman Fečík, , Ing. Peter Kažimír, Ing. arch. Ingrid Konrád, Mgr. Michal Liday, Mgr.
Branislav Rezník, Mgr. art. Erik Šille ,
ospravedlnení: Mgr. Gábor Hushegyi, Ing. Jozef Maculák,
prizvaní:
rektorka doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD., prorektor prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., kvestorka Ing. Lýdia
Macurová, študijná prorektorka doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD. , 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. Krátka informácia rektorky doc. Mgr. Bohunky Koklesovej, PhD. o stave akreditačných
procesov na VŠVU a o novele VŠ zákona.
3. Krátka informácia prorektora prof. Stanislava Stankociho, akad. mal. o stave investičných
zámerov VŠVU.
4. Informácia kvestorky Ing. Lýdie Macurovej o hospodárskom výsledku kalendárneho roka
2020 a predloženie rozpisu dotácie VŠVU pridelenej z MŠVVaŠ SR na rok 2021, vyjadrenie
sa k dotácii a jej schválenie.
5. Diskusia a rôzne.
6. 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. Oboznámil s programom
rokovania a požiadal o jeho rozšírenie o bod programu, v ktorom predloží návrh na odsúhlasenie
platu rektorky na ďalšie funkčné obdobie a návrh na priznanie odmeny. Tento bod programu zaradil
ako bod 5 a ostatné body sa posunuli. Požiadal o ďalšie návrhy (pripomienky) do programu. Navrhol
voľbu skrutátora pre dnešné zasadnutie Mgr. Michal Lidaya. Ďalšie pripomienky a návrhy neboli,
požiadal o hlasovanie:
Uznesenie č. 1
SR VŠVU hlasovaním ( 9 hlasov za, nik proti, zdržaný nik) odsúhlasili program zasadnutia bez ďalších
doplňujúcich návrhov. Rovnakým počtom hlasov schválili skrutátora Mgr. Michala Lidaya pre dnešné
rokovanie

k bodu 2
rektorka doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. (ďalej iba rektorka) informovala o dvoch
skutočnostiach: o akreditačných procesoch a novele VŠ zákona. Akreditačné procesy na VŠVU
prebiehajú podľa inštrukcií a metodiky SAAVŠ. Proces je náročný a mal by byť ukončený v auguste
roku 2022. Po splnení kritérií by škola mala získať inštitucionálnu akreditáciu na 10 rokov a určitú
autonómiu a rozhodovaciu slobodu. V prvej fáze do 30. 3. 2021 bol pripravený nový spoločný štud.
program v magisterskom štúdiu, ktorý disponuje novým obsahom a aj názvom: „Vizuálne umenia“. Sú
v ňom zlúčené študijné programy vizuálnych umení vyučované na viacerých katedrách. Vytvorenie
veľkého štud. programu zaručilo splnenie požadovaných kritérií. Bola vytvorená Dočasná akreditačná
rada VŠVU, ktorá sa pretransformovala do Akreditačnej rady, ktorá je najdôležitejším kontrolným
orgánom akreditácie. Štandardy akreditácie sú zamerané predovšetkým na sledovanie kvality
vzdelávania. Obdobne sa bude postupovať pri príprave akreditačných spisov bakalárskeho,

doktorandského štúdia a pri habilitačných a inauguračných postupoch. Členov vedenia, ale aj
jednotlivých pedagógov, čaká náročné pracovné obdobie, ktoré si bude vyžadovať intenzívne
vnútorné diskusie vyvolané hlavne zlučovaním štud. programov. Homogenita katedier sa bude
narúšať, čo vyvolá iste diskusie o štruktúre školy do budúcnosti.
rektorka pokračovala informáciou o stave a rozpracovanosti novely VŠ zákona. Zo strany
MŠVVaŠ sa presadzuje posilnenie kompetencie a právomoci Správnych rád vysokých škôl. Okliešťuje
sa právomoc Akademických senátov. Zákon sa zaoberá dosahom a kompetenciou rektorov smerom
k fakultám, čo sa nás netýka, keďže fakulty nemáme. Slovenská rektorská konferencia na
pripravované zmeny reagovala kriticky a nesúhlasne, hlavne voči zostaveniu a konštituovaniu členov
Správnej rady. Podľa názoru rektorky proces bude dlhodobý, treba ho komunikovať v tom smere ako
by mala byť nastavená štruktúra a akademická samospráva vysokých škôl a tak, aby napomáhala
predovšetkým ku kvalite vzdelávania a smerovala k progresu. Tiež povedala, že netreba hneď riešiť
veci štrajkovými pohotovosťami, skôr je v tejto chvíli dôležitý dialóg vo vnútri školy, smerom k iným
školám, SRK a ministerstvu.
k bodu 3
prorektor prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. (ďalej iba prorektor) informoval o stave
investičných činností a projektových zámerov VŠVU. Sústredil sa na tri strategicky dôležité investičné
projekty, ku ktorým podal správu o štádiu ich prípravy, štruktúre spracovania, rozsahu a plánovaných
etapách realizácie (celý rozsah projektových činností je súčasťou Výročnej správy VŠVU za rok 2020):
- Art Campus VŠVU – intenzívne pokračujú rokovania s autormi víťazného architektonického návrhu,
finalizujú sa požiadavky a parametre pre technologický pavilón, predpokladaný termín dohody o
finálnom znení zmluvy je do polovice mája. Aktuálny rozpočet je vo výške 16.290.000 € a doba
financovania rozložená na 6 rokov.
- Kreatívne centrum VŠVU – napriek tomu, že tento projekt bol posudzovateľmi MK SR vysoko
hodnotený s vysokým predpokladom jeho prijatia, vzhľadom k súčasným veľmi nepriaznivým
vyhliadkam na zmluvné zabezpečenie jeho 10-ročnej udržateľnosti – vedenie školy pristúpilo k späť
vzatiu projektovej žiadosti. Projekt vo finálnom štádiu pripravenosti bude presmerovaný na iné,
menej rizikové grantové schémy. Aktuálny rozpočet je vo výške 1.618.800 € a doba financovania
rozložená na 5 rokov.
- Výmena okien a rekonštrukcia strechy – zámer sanácie po celom obvodovom plášti budovy školy
na Drotárskej ceste je z dôvodu veľmi zlého technického stavu budovy, ktorý sa najvážnejšie
prejavuje na okenných výplniach a streche a okrem prevádzkových problémov spôsobuje aj vysoký
únik energií. Tento projekt je v súčasnosti v štádiu spracovávania auditu technického stavu budovy.
Súčasný odhad rozpočtu je vo výške 1.380.000 € a doba financovania rozložená na 4 rokov.
Finančné krytie pre komplexnú realizácie vyššie uvedených projektov je zabezpečované cez žiadosti
v projektovom zásobníku Rady partnerstva BSK tematickej komisie Školstvo, veda, výskum a inovácie,
v nadväznosti na dokumenty týkajúce sa Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK
na roky 2021-2027, a v rezortnom projektovom zásobníku MŠVVaŠ SR.

k bodu 4
vypracovaný materiál o výsledkoch hospodárenia VŠVU za rok 2020 a o návrhu prerozdelenia
rozpočtu z MŠVVaŠ SR na rok 2021 bol obsiahnutý v spoločnom bode a členovia SR VŠVU ho obdržali
pred rokovaním elektronicky emailovou poštou. Predložený návrh prerozdelenia rozpočtu bol
schválený na zasadnutí Akademického senátu VŠVU dňa 12. 4. 2021. Kvestorka zdieľala vypracovaný
materiál na ploche PC. Informovala o výške celkovej dotácie pridelenej na rok 2021 a o metodike jej
zostavovania. Dotácia bola pridelená na hlavnú činnosť, vedu, výskum a umenie (vrátane špičkových
tímov) a na sociálnu oblasť. Postupne porovnala výšku dotácie vo všetkých položkách, porovnávala
ju s predchádzajúcim rokom. Konštatovala nárast dotácie aj vďaka tomu, že sa podarilo presvedčiť
MŠVVŠ SR, že používaný vzorec prepočtu umeleckých výkonov CREUČ je pre VŠVU nesprávny, čo nás

po uplynulé roky oberalo o istú sumu financií. Táto suma nám bude spätne vyplatená počas 4 rokov.
Tento rok sme obdržali 25 percent dlžnej sumy. Podrobne informovala o rozpise dotácie, kde
vychádzala z kopírovania nákladov roku 2020. Možno konštatovať, že rozpočet na rok 2021 je oproti
vlaňajšiemu roku optimistickejší, čo sa prejavilo na náraste viacerých položiek v rozpočte.
Obdobným spôsobom informovala o výsledkoch hospodárenia za rok 2020 o stave, spôsobe
čerpania a o výške a stave všetkých účtov. Predseda SR požiadal o pripomienky k prezentovanej
informácii a požiadal o hlasovanie:
Uznesenie č. 2
SR VŠVU hlasovaním ( 9 hlasov za, nik proti, zdržaný nik) informáciu o stave hospodárskeho výsledku roka
2020 a návrh prerozdelenia rozpočtu VŠVU na rok 2021 schválili.

k bodu 5
v tomto bode predseda SR predložil na schválenie tarifný plat rektorky v zmysle zákona
o odmeňovaní, príplatku za riadenie v nezmenenej výške s platnosťou do 30. 4. 2022 a zámer prideliť
rektorke jednorázovú odmenu za 1. štvrťrok 2021. O slovo požiadala rektorka, za návrh odmeny
poďakovala a pridelenie odmeny odmietla. Argumentovala hlavne snahou nevyvolať u ostatných
kolegov školy pocit finančnej privilegovanosti. Za minulý rok neboli totiž na VŠVU prerozdelené
žiadne finančné prostriedky na koncoročné odmeny. Ak to situácia dovolí, stane sa tak na konci tohto
roka. Rada si na túto príležitosť počká a prijme ohodnotenie formou odmeny spolu s ostatnými.
Predseda SR požiadal nečlenov Správnej rady o prerušenie on line pripojenia a nastala diskusia.
V diskusii členovia SR ocenili pracovné nasadenie rektorky hlavne pri príprave akreditačného spisu
pre nový študijný program Vizuálne umenie, nemalé pracovné nasadenie vyžadovalo aj riadenie
VŠVU počas pandemických opatrení a kladne hodnotili aj jej spoločenskú angažovanosť. Napriek
tomu členovia SR VŠVU požiadavke rektorky vyhoveli a mimoriadnu odmenu nepridelili. Predseda SR
požiadal o hlasovanie.
Uznesenie č. 3
SR VŠVU hlasovaním ( 9 hlasov za, nik proti, zdržaný nik) schválili rektorke príplatok za riadenie, v rovnakej
výške ako vlani, do 30. 4. 2022. Tarifný plat rektorky je v zmysle zákona o odmeňovaní.

Nečlenovia SR boli opakovane pripojení a rokovanie pokračovalo
k bodu 6
-

v diskusii :

Ing. Fečik navrhol pri predkladaní návrhu rozpočtu a správy o hospodárení pre budúcnosť
komentár pani kvestorky zjednodušiť. Zvýrazniť a sústrediť sa iba na najdôležitejšie časti materiálu,
na rozdiely, problémy, zmeny, vízie, porovnania a ekonomickú analýzu. Zaužívaný spôsob je zdĺhavý
a obsahuje duplicitne všetky tie informácie, ktoré členovia SR dostali pred zasadnutím emailom.
Ing. arch. Šujan sa vyjadril k novele VŠ zákona a súhlasil s posilnením funkcie Správnych rád
v novom VŠ zákone. Vyjadril názor k širšiemu kreovaniu správnych rád (nielen škola a MŠVVaŠ). Za
negatívum považuje , že senáty fakúlt na veľkých univerzitách narábajú s veľkými kompetenciami
a rektor sa ocitá často v druhoradej pozícii. Prorektorovi Stankocimu pripomenul, že ako člen jeho
poradného investičného tímu Art Campus je pripravený pomôcť a spolupracovať.
rektorka doplnila, že VŠVU nemá fakulty a mimoriadne si váži súčinnosť medzi Správnou
radou, Akademickým senátom a vedením. Na škole neprebieha „vnútorný zákulisný boj“, tak ako je
to neraz na fakultách, sme otvorená škola, ktorá dokáže problémy komunikovať priamo a na rovinu.

Ing. Kažimír zdôraznil, že pozitívne vníma prospešné zmeny vo vysokoškolskom zákone, ale
apeluje hlavne na kvalitu vysokoškolského štúdia, ktorá by mala byť prvoradá a rozhodujúca.
Spoločne s rektorkou komentovali snahu ministerstva o konsolidáciu vysokých škôl a ich spájanie
s tým, že sa znižuje dotácia školám a nepomenujú sa školy, ktoré kvalitatívne zaostávajú. Táto úloha
akreditácie sa doteraz neprejavila.
–
dipl. Ing. Baumgartnerovi odpovedala študijná prorektorka na možnosť konania prehliadky
semestrálnych prác študentov na konci letného semestra. Vyslovila nádej, že v priebehu augusta , ak
to podmienky dovolia, sa tak stane, nakoľko študenti musia končiť fyzickou prezentáciou.

k bodu 7
- 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

