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Spľáva o činnosti Spľó'vnej rady VŠMUra ľok 20I3.
Zloženie Správnej rady VŠMU:
Mgr.art. Peter Dubecký, geneľálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu _ predseda
_
|ng. Karol Pavlů, podnikateľ podpredseda
Clenovia:
doc.RNDr. Milan Ftáčnik,CSc., primátor hl. mesta Bratislavy
Dr.h.c. prof Ing. Ferdinand Devínsky, VŠpedagóg a politik
ing. Václav Mika, generálny riaditeľ RTVS (od22.05.2013)
Prof. Božidara Turzonovová, herečka
Ing. Eva Bizoňová, geneľálna riaditeľka sekcie financovania IrĺŠwaŠ
sR
JUDr. Jozef Malý' právnik
Mgr. Peter Jaroš, spisovatel'
PaeDr. Ing. Stefan Kolláľovits, podnikatel' (od l7.05 .2013)
Mgľ. Peter Jaroš' spisovateľ
PhDr. Mária Mešťánková, vŠpedagogička
Mgr.art. ondrej Šoth'riaditeľ SND
Mgr . Zuzana Mi stríkov á, vicepr ezidentka SFaTĄ Bratislava
Prof. MIJDr. Ján Slezák, DľSc', SAV
Ing. Ladislav ondriš, predseda správnej rady PPA Controll (od 17.05.2013)
Mgr.art Mário Kičák, A-rtD.' kameraman
Správna rada VŠMUna rokovaní dňa 3.aprita2OI3.
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2.

3.

Prerokovala a schválil arozpoč,etvŠvĺuna rok 2OI3 bezpripomienok. Členovia správnej
rady odporučali, aby bol návrh rozpočtu na rok 2014 rozširený o indexáciu pre položky
ýdaje a príjmy rozpočtu vždy o predchádzajúci kalendárny rok.
Na základe uznesenia zo dňa24.mtĄa20l2 rektoľ predložil predsedovi správnej rady
Dlhodobý zamer vzdelavacej, unleleckej, ýskumnej a dhlšej tvorivej čiłtłlostiVŠMUna
rolgl 20I3 - 20]8. Predseda poveril tajomníčkudistribúciou materiálu členom správnej
rady na prerokovanie na ďalšom zasadnutí (v máji).
Predseda správnej rady oznámil, že člen Ing. Miľoslav Beblavý sa vzdal členstva
v Správnej rade VŠMU.

Na rokovaní dňa 30.mája 2013 sa zúčastnilisiedmi členovia správnej rady.

1' Prítomní členovia správnej rady vzali na vedomie informáciu rektora o Výročnej správe
o činnosti vŠvĺuzarokz}I2.

2. Prítomní členovia správnej rady vzali na vedomie informáciu kvestoľĘ o Výročnej
správe o hospodárení VŠMU zarokzoIz. V súvislosti s negatívnym dopadom
nevyčerpaných dovoleniek na ýsledky hospodárenia odporučili' aby bola v kolektívnej

zmluve určená povinnosť čerpania dovolenky v prebiehajúcom kalendárnom roku resp.
u pedagógov v čase prźndnin.
3. Y rozprave prítomníčlenovia nemali pripomienky k Dlhodobému zámeruvzdelźxacej,
umeleckej, vyskumnej a ďalšej tvorivej činnosti vŠvĺuna roĘ 2O|3 _2018.
Predseda Správnej rady VŠMU dokument podpísal.
Rektor ďalej jednal podľa Članm 4 bod t0 Štatútusprávnej rady VŠMU.

Dřla23. októbra 2013 sa piati členovia Správnej ľady VŠMUzučastnili zasadnutia AS
vŠvĺuktoré bolo nolané s programom odvolania rekÍora na návrh zástupcov študentov
v AS.
Ďalšie zasadnutie sa v roku 2013 nekonalo'
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