Zápisnica
zo zasadnutia odstupujúceho a novozvoleného senátu AS VŠMU z 19.3.2014
Prítomní – členovia nového a ostupujúceho AS VŠMU podľa prezenčnej listiny (v
Prílohe 1): doc. František Pergler, ArtD., prof. Daniel Buranovský,
ArtD., doc. Hana Bandová, ArtD., doc. Vladimír Malík, ArtD., doc.
Leo Štefankovič, ArtD., Mgr. Katarína Mišíková, PhD., Mgr. art.
Michal Vajdička, doc. Peter Pavlac, MgA. Marica Mikulová, Mgr. Ján
Roháč, Mgr. Eva Juklová, Mgr. Mária Vargová, Bálint Lovász, Mgr.
Matúš Ivan, Kristína Šnircová, Ján Púček, Pavol Pilař, Roman Maroš,
prof. Ján Uličiansky, doc. Alena Bodingerová, ArtD., Mgr. art. Ondrej
Synak, Ivan Bobčík, prof. Ondrej Slivka, Ladislav Patkoló
Hostia: Rektor VŠMU – doc. akad. mal. Milan Rašla, prof. Ondrej
Šulaj
1. Predsedníčka volebnej komisie volieb do AS VŠMU Mgr. art. Barbora Zamišková,
ArtD. otvorila zasadnutie novovozvoleného a odstupujúceho senátu AS VŠMU.

2. Predsedníčka vyzvala k nominácii na zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice
aktuálneho zasadnutia. Poverenie získali doc. P. Pavlac ako zapisovateľ a ako
overovatelia MgA. M. Mikulová a Mgr. M. Ivan.

3. Predsedníčka volebnej komisie vyzvala senát AS VŠMU k zvoleniu šesťčlennej
volebnej komisie, ktorá bude zodpovedná za voľby funkcionárov AS VŠMU. Senát
do funkcie navrhol a zvolil nasledovných zástupcov:
za zamestnaneckú časť: Doc. F. Pergler, ArtD. (zvolený členmi komisie za predsedu
komisie), Doc. V. Malík, ArtD. a MgA. M. Mikulová
za študentskú časť: J. Púček, B. Lovász, R. Maroš (zvolený za predsedu študentskej
časti komisie)

4. Predsedníčka vyzvala k nomináciám na kandidátov za predsedu AS VŠMU.
Kandidáti do prvého kola volieb:
doc. L.Štefankovič, ArtD.
doc. F. Pergler, ArtD.
MgA. M. Mikulová

5. Predsedníčka volebnej komisie dala vytlačiť 18 hlasovacích lístkov s menami troch
kandidátov. Prebehlo tajné hlasovanie s nasledovným výsledkom:

Predseda volebnej komisie skonštatoval, že v urne sa nachádzalo 18 lístkov, z toho 16
platných a dva neplatné (z dôvodu neoznačenia).
doc. L.Štefankovič, ArtD. – 7 hlasov
doc. F. Pergler, ArtD. – 9 hlasov
MgA. M. Mikulová – 0 hlasov
Predsedníčka skonštatovala, že v prvom kole volieb nebol zvolený predseda AS
VŠMU. Do druhého kola na základe počtu hlasov postúpili: doc. L.Štefankovič,
ArtD. a doc. F. Pergler, ArtD.

6. Predsedníčka volebnej komisie dala vytlačiť 18 hlasovacích lístkov s menami
dvoch kandidátov, ktorí postúpili do druhého kola. Prebehlo ďalšie tajné hlasovanie s
nasledovným výsledkom:
Predseda volebnej komisie skonštatoval, že v urne sa nachádzalo 18 lístkov, z toho 17
platných a jeden neplatný (z dôvodu neoznačenia).
doc. L.Štefankovič, ArtD. – 8 hlasov
doc. F. Pergler, ArtD. – 9 hlasov
Predsedníčka skonštatovala, že ani v druhom kole nebol zvolený predseda AS VŠMU.
Na základe Zásad volieb do AS VŠMU sa rozhodla vyzvať senát k určeniu ďalšieho
termínu volieb. Zástupca študentskej časti AS VŠMU B. Lovász navrhol termín 19.3.
2014 o 17:00. AS VŠMU hlasovaním odsúhlasila tento termín (11 hlasov ZA, 5
hlasov PROTI a 2 sa ZDRŽALI).

7. Predsedníčka o 17:00 vyzvala členov AS VŠMU, aby navrhli nových kandidátov
do nových volieb funkcionárov AS VŠMU. Obaja kandidáti, ktorí v druhom kole
volieb nezískali dostatočný počet hlasov sa zriekli svojej nominácie. M. Ivan navrhol
prof. Buranovského, ktorý však odmietol. Ani po opätovnej výzve sa nikto neprihlásil
za kandidáta a ani nikto nikoho ďalšieho nenavrhol. Na základe vzniknutej situácie
volebná komisia vyzvala členov AS VŠMU, aby navrhli ďalší termín volieb
funkcionárov AS VŠMU. Po diskusii bol určený termín 27.3.2014 o 9:00.

8. Predsedníčka vyzvala predsedu odstupujúceho AS VŠMU prof. D. Buranovského,
ArtD., aby predniesol správu o činnosti senátu za posledné funkčné obdobie.

9. Prof. D. Buranovský predniesol správu o činnosti AS VŠMU za poslednú funkčné
obdobie.
(príloha č. 2)

10. Na správu o činnosti zareagoval vecnými poznámkami k niekoľkým vybraným
bodom rektor VŠMU doc. akad. mal. Milan Rašla.

11. Následne vznikla spontánna nemoderovaná diskusia reagujúca na správu o činosti
VŠMU a poznámky rektora VŠMU.

12. Z pléna vystúpil prof. O. Šulaj, ktorý sa rozhodol výraznejšie vstúpiť do tejto
diskusie, avšak skonštatoval, že bude produktívnejšie ak vystúpi na ďalšom
plánovanom stretnutí AS VŠMU dňa 27.3.2014 o 9:00.

13. Predsedníčka volebnej komisie do AS VŠMU Barbora Zamišková následne
ukončila zasadnutie novozvoleného aj odstupujúceho senátu a zástupcov oboch
senátov pozvala na ďalšie zasadanie 27.3.2014 o 9:00.

Príloha 1.: Prezenčná listina prítomných
Príloha 2: Správa o činnosti odstupujúceho senátu

Zapísal:
doc. P. Pavlac

Overili:
MgA. M. Mikulová
Mgr. M. Ivan

