AKADEMIcI(ŕ sENÁT vŠľĺu

mu

BRATISLAVA

Záryisnica č,.12

zo zasallania AS vŠmu, dňa 10 febľuára 2014
Progľam:
1. Úprava

2. Rôzne

predpisov As VŠMU

Prítomníčlenovia podľa prezenčnej listiny:
za komoru učitel'ov:
predseda senáfu prof. Daniel Buranovský, ArtD. (HTF)
prof. Peter Čanecký
zaDF:
prof. Božena Čahojová, PhD.
za FTF:
doc. Alena Bodingeľová, AÍtD'
prof. ondľej Slivka, ArtD.
Mgľ. aľt. Eva Borušovičová, AľtD.
zaHTF: doc. Hana ŠtoľováBandová, ArtD.
za komoru študentov:
zaDF:
Pavol Pilď
Ing. Roman Maroš
za FTF:
Mgľ. art. Ivan Bobčík
za HTF:
Mgr. Matuš Ivan
Mgr. aľt. Ladislav Patkoló
za komoru odboľných pracovníkov:
Mgľ. Eva Juklová
Neprítomní: prof. Uličiansky, doc. Szabó, doc. Mokoš, mgľ. Vargová,mgr.art Synak

As VŠMUpoďakoval prítomným, že sa dostavili na zasadanie
napriek tomu, že poz:lźlnka bola odoslaná v kĺatšomlimite dní ako to ukladá vnútomý predpis AS
VSMU. Predseda vysvetlil naliehavosť situácie v súvislosti so zvolanim zasadarlia kvôli úpľave
Zźsad volieb, nakoľko termínové hoľizonty kvôli nejasnostiam v členstve komôľ i teľmínové
možnosti volebnej komisie ohľozovali prípustn''ý limit teľmínu volieb.
Pľedseda podmienil schválenie uznesení ztejto schôdze súhlasom neprítomných členov foľmou
súhlasnéhoemailu s konaním schôdze napľiek skľátenému teľmínui s Ęým, Že nebudú namietať
voči uzneseniam z tejto schôdze.
Na úvod zasadalia predseda

(Pozn': bezprostredne po schôdzi neprítomníčlenovia písomne vyjadrili, že súhlasia so zasadaním
napriek kĺatšiemučasu odoslanej pozvlínky a že nebudú namietať voči uzneseniam zasadnutia)

Hlasovanie za progrąm:
Pľítomných:l3
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa" 0
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Hlasovanie za druhého overovateľa: M7r. art. Ladislav Patkoló
Zą: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0

zmenaě.I:
pôvodné znenie meniacĺch sa častí:

Článok 3
Volebná komisia
4. Úlohou volebnej komisie je:

a) vyhlásiť voľby, deň

volieb a to najneskôr šesťkalendárnych týŽdňov pred
termínom ich konania. Voľby.do AS VŠMU sa vyhlasujú na verejných výveskáctr vŠľĺu;
b) zorganizovať voľby do AS vŠuu;
c) dohliadať nad priebehom volieb;
d) zveĘniť výsledky volieb.
a miesto konania

nové znenie meniacich sa častí:

Članok 3
Volebná komisia
4. Úlohou volebnej komisie je:

a) vyhlásiť voľby, deň a miesto konania volieb a to najneskôr 21 kalendárnych dní pred

termínomichkonania.VoľbydoAsVŠMUsavyhlasujú.'a.'"ffiMU;

b) zorganizovať voľby do AS vŠľĺu;

c)

d)

dohliadať nad priebehom volieb;
zveľejniťvýsledky volieb.

Hlasovanie zą uvedenú zmenu znenia"
Prítomných: l3
Za: 13
Pľoti: 0
Zdržali sa: 0
zmęnač,'2:
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pôvodné znenie meniacich sa častí:

5

Spôsob voľby do AS
I

vŠvtu

Vol'by do AS vŠvĺusú priame atajné. Voľby do AS vŠľłu
sa môžu uskutoěniť len vo
výučbovej časti akademického roku, a to v lehote najmenej dvoch kalendárnych týždňov pred
ukončením funkčnéhoobdobia odstupujúceho AS VŠMU.

nové znenie meniacich sa častí:

Članok 5
Spôsob voľby do AS

2.

vŠvtu

Voľby do AS vŠnĺusú pľiame atajné. Voľby do AS vŠvusa môžu uskutočniť len vo
vyučbovej časti akademického roku, a to v lehote najmenej 7 kalendárnych dní pred
ukončením funkčnéhoobdobia odsfupujúceho AS vŠuu.

Hlasovanie za uvedenú zmenu znenia:
Prítomných'' I3
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu

2/ programu schôdze

- Rôzne

Predseda AS VŠMUpripomenul schvaľovanie vnútomých predpisov školy, ktoré bolo odsunuté,
kvôli neprijatiu programu schôdze v septembri2Ol3,kvôli problémom so štatútom.
Clenovia senátu sa nezhodli na tom, či má ľektor opätovne predloŽiť pľedpisy senátu na

schválenie.
Rovnako nepanuje medzi členmi jednotný nézor na dokončenie mimoriadnej schôdze senátu,
väčšinadiskutujúcich sa však vyjadrila za dokončenie schôdze.
Pľítomníčlenovia hľadali vhodný termín na ďalšie zasadnutia a predbežne stanovili zasadnutia na
dř.a 3.3.2014 o 9.00 hod. riadnu schôdzu s progľamom schvaľovania vnútorných pľedpisov
a dokumentov a o 13.00 hod. pokľačovanie mimoriadnej schôdze zo dňa23'l0.2ot3.
Zźlpis zostavila: Mgr. Eva Juklová

overovatelia zápisu:
doc. Alena Bodingerová,

Mgr. at. Ladislav Patkoló
t\'

prof. Daniel
predseda AS

V Bratislave dňa 12.2.20|4
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