Zápisnica č. 2
zo zasadnutia Akademického senátu VŠMU, konaného dňa 13. mája 2013
________________________________________________________________
prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Schválenie Dlhodobého zámeru vzdelávacej, umeleckej, výskumnej a ďalšej tvorivej
činnosti VŠMU v Bratislave (príloha)
2. Prerokovanie a schvaľovanie Výročnej správy o činnosti VŠMU za rok 2012
a Výročnej správy o hospodárení VŠMU za rok 2012 (príloha)
3. Správa o činnosti CUV VŠMU (príloha)
4. Odpoveď na interpeláciu podľa bodu 5.1. zápisnice z AS VŠMU dňa 18. marca 2013
(príloha – štatistický výkaz o knižnici)
5. Informácia o činnosti oddelenia IKT VŠMU (príloha)
6. Schválenie návrhu rektora na člena Správnej rady VŠMU z kvóty rektora(príloha)
7. Štatút VŠMU (príloha)
8. Rôzne
Predseda AS VŠMU privítal prítomných a oboznámil ich s návrhom programu. Zo 14
prítomných členov 12 hlasovalo za a 2 členovia hlasovali proti návrhu programu. Program AS
VŠMU bol prijatý.
Rokovania AS VŠMU za zúčastnil rektor doc. Milan Rašla a kvestorka VŠMU Ing. Helena
Kádasiová.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení: doc. Alena Bodingerová, ArtD.
a Mgr.art. Ondrej Synak.
K bodu 1
Schválenie Dlhodobého zámeru vzdelávacej, umeleckej, výskumnej a ďalšej tvorivej
činnosti VŠMU v Bratislave
AS VŠMU po návrhu prof. Buranovského hlasovala za to, aby tento materiál bol prerokovaný
bod po bode.
Z celkového počtu
Prítomných :
Za hlasovalo:
Zdržal sa hlasovania:
Proti hlasovalo:

18 členov
14 členov
12 členov
2 členovia
0

Uznesenie 1.1.
Po rozprave Akademický senát VŠMU schválil Dlhodobý zámer s pripomienkami, ktoré budú
zapracované do ročných vykonávacích plánov Dlhodobého zámeru vzdelávacej, umeleckej,
výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti VŠMU v Bratislave. Priamo do schváleného znenia
Dlhodobého zámeru bude v časti VIII., cieli č. 1 vložený zámer vybudovania internátu pre
študentov VŠMU. V časti VII. Do cieľa č. 2 bude zapracovaná aktivita na naplnenie cieľa:
Zmena metodiky financovania vysokého umeleckého školstva.
Z celkového počtu
Prítomných :
Za hlasovalo:
Zdržal sa hlasovania:
Proti hlasovalo:

18 členov
14 členov
13 členov
1 člen
0

K bodu 2
Prerokovanie a schvaľovanie Výročnej správy o činnosti VŠMU za rok 2012 a Výročnej
správy o hospodárení VŠMU za rok 2012
AS VŠMU hlasovalo za oddelenie týchto dvoch správ, ako samostatných bodov.
Z celkového počtu
Prítomných :
Za hlasovalo:
Zdržal sa hlasovania:
Proti hlasovalo:

18 členov
14 členov
14 členov
0
0

Uznesenie 2.1.
AS VŠMU zobralo na vedomie informáciu kvestorky Ing. Kádasiovej o Výročnej správe
o hospodárení VŠMU za rok 2012.
Po rozprave Akademický senát VŠMU schválil Výročnú správu o hospodárení za rok 2012.
Z celkového počtu
Prítomných :
Prítomných :
Za hlasovalo:
Zdržal sa hlasovania:

18
14
14
14
0

členov
členov
členov
členov

Uznesenie 2.2.
AS VŠMU zobralo na vedomie informáciu rektora doc. Rašlu o Výročnej správe o činnosti
VŠMU za rok 2012.
Po rozprave Akademický senát VŠMU schválil Výročnú správu o činnosti VŠMU za rok
2012.
Z celkového počtu
Prítomných :
Za hlasovalo:

18 členov
13 členov (Ing. Maroš odišiel zo zasadnutia)
13 členov

Zdržal sa hlasovania:
Proti hlasovalo:

0
0

K bodu 3
AS VŠMU berie na vedomie informáciu o činnosti CUV VŠMU.doc. Puškáša, ktorú
predložil rektor. V zmysle pripomienky P. Pilařa CUV zabezpečí rozosielanie grantových
výziev na fakulty emailom,

K bodu 4.
Rektor oboznámil AS VŠMU s reakciou knižnice na interpeláciu podľa bodu 25.1. zápisnice
z AS VŠMU zo dňa 18.3.2013. Podpredseda AS VŠMU bude konzultovať požiadavky
v zmysle interpelácie s riaditeľkou Knižnice VŠMU osobne.
K bodu 5
AS VŠMU berie na vedomie informáciu rektora o činnosti oddelenia IKT VŠMU.
K bodu 6
AS VŠMU odsúhlasilo v tajnom hlasovaní nového člena Správnej rady VŠMU ing. Václava
Miku.
Z celkového počtu
Prítomných :
Za hlasovalo:
Zdržal sa hlasovania:
Proti hlasovalo:

18 členov
13 členov (Ing. Maroš odišiel zo zasadnutia)
13 členov
0
0

Rôzne
Predseda AS VŠMU oboznámil členov senátu so žiadosťou dekanky HTF o dodatku č. 1 –
k Zásadám výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských
učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov, docentov a funkcií
vedúcich zamestnancov VŠMU. AS VŠMU sa vyjadrí k návrhu po zaslaní materiálov na
najbližšom zasadnutí 20.5.2013 o 15.00 hod.

prof. Peter Čanecký
predseda AS VŠMU
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