Zápisnica 2/2014
Z 2. zasadnutia odstupujúceho a novozvoleného senátu AS VŠMU zo dňa 27.3.2014
Prítomní – členovia nového a odstupujúceho AS VŠMU podľa prezenčnej listiny (v
Prílohe
doc. František Pergler, ArtD., prof. Daniel Buranovský, ArtD., doc.
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, Ján Púček,
Pavol Pilař, Roman Maroš, doc. Alena Bodingerová, ArtD.,
Ladislav Patkoló
Neprítomní: doc. Hana Štolfová Bandová, ArtD. (ospravedlnená),
Kristína Šnircová (neopravedlnená)
Hostia: prof. Ondrej Šulaj
1. Predsedkyňa volebnej komisie volieb do AS VŠMU Mgr. art. Barbora Zamišková,
ArtD. otvorila zasadnutie novovozvoleného a odstupujúceho senátu AS VŠMU.
2. Predsedkyňa vyzvala k hlasovaniu o programe zasadnutia s dvomi bodmi: 1/voľba
funkcionárov AS VŠMU, 2/ diskusia. Skonštatovala, že program odsúhlasilo trinásť
prítomných členov AS, dvaja nesúhlasili, jeden sa zdržal hlasovania.
3. Predsedkyňa 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, P. Pilař (zvolený za predsedu študentskej
časti komisie)
4. Predsedkyňa vyzvala k nomináciám na kandidátov za predsedu AS VŠMU. Pavol
Pilař navrhol prof. Daniela Buranovského, ktorý nomináciu neprijal. Kandidatúru do
do prvého kola volieb prijali:
doc. L.Štefankovič, ArtD.
doc. F. Pergler, ArtD. ( s podmienkou zvolenia nadpolovičnou väčšinou)
5. Predsedkyňa volebnej komisie dala vytlačiť 18 hlasovacích lístkov s menami dvoch
kandidátov. Prebehlo tajné hlasovanie s nasledovným výsledkom:
Predseda volebnej komisie skonštatoval, že v urne sa nachádzalo 16 lístkov, z toho 13
platných a 3 neplatné (z dôvodu neoznačenia).
doc. L.Štefankovič, ArtD. – 6 hlasov
doc. F. Pergler, ArtD. – 7 hlasov

Predsedkyňa B. Zamišková skonštatovala, že v prvom kole volieb nebol zvolený
predseda AS VŠMU.
6. Doc. Alena Bodingerová navrhla ako kandidátku na predsedkyňu AS VŠMU Mgr.
Máriu Vargovú. Kandidatúru M. Vargová prijala.
7. Predsedkyňa volebnej komisie dala vytlačiť 18 hlasovacích lístkov s menom Mgr.
Márie Vargovej. Prebehlo ďalšie tajné hlasovanie s nasledovným výsledkom:
Predseda volebnej komisie F. Pergler skonštatoval, že v urne sa nachádzalo 16
lístkov, z toho 14 platných a dva neplatné (z dôvodu neoznačenia). Mgr. Mária
Vargová dostala 14 hlasov. Predsedkyňa Mgr. art. B. Zamišková skonštatovala, že v
druhom kole bola zvolená predsedkyňa AS VŠMU Mgr. Mária Vargová.
7. Predsedkyňa volebnej komisie vyzvala na voľby podpredsedov AS VŠMU.
Kandidatúru prijali Pavol Pilař, doc. Leo Štefankovič a doc. F. Pergler. Vytlačených
bolo 16 hlsovacích lístkov, platných bolo 15, jeden bol neplatný.
Výsledok voľby za 1. Podpredsedu bol nasledovný: 8 hlasov získal F. Pergler, 7
hlasov získal L.Štefankovič a Pavol Pilař získal 0 hlasov.
Predsedkyňa volebnej komisie Barbora Zamišková skonštatovala, že prvý
podpredseda nebol zvolený.
8. Mgr. art. Michal Vajdička a doc.Peter Pavlac upozornili, že podľa štatútu AS
VŠMU môže byť na jednom volebnom lístku volený iba jeden podpredseda.
9. Voľba prvého podpredsedu sa opakovala. Vytlačených bolo 18 volebných lístkov,
krúžkoval sa iba jeden kandidát. Dvaja členovia AS VŠMU (P. Pavlac a M. Vajdička)
odišli pre pracovnú zaneprázdnenosť. Do volebnej urny sa preto dostalo 14 volebných
lístkov, platných je 13, jeden neplatný.
Doc. F. Pergler získal 9 hlasov a doc. L. Štefankovič 4 hlasy.
Predsedkyňa volebnej komisie B.Zamišková vyhlásila, že prvý podpredseda AS
VŠMU je zvolený, stal sa ním doc.F. Pergler.
10. Prof. D. Buranovský navrhoval za druhého podpredsedu zástupcu študentov. doc.
Bodingerová upozornila prítomných, že takýto návrh nemá oporu v Štatúte AS
VŠMU a zvolený za druhého podpredsedu môže byť ktorýkoľvek člen AS VŠMU.
Prof. Buranovský sa odvolal na dobrú vôľu zvoliť za 2. podpredsedu zástupcu
študentov.
11. Návrh na zvolenie Pavla Pilařa za 2. podpredsedu. Hlasovalo sa celkovým počtom
14 hlasov, 11 hlasov je za P. Pilařa a 3 hlasy sú neplatné. P. Pilař zvolili za 2.
podpredsedu akademického senátu.
12. Za zástupcu AS VŠMU v Rade VŠ SR sa o zástupcovi nehlasovalo. Platnosť
mandátu súčasného zástupcu je do 31.5.2015.
13. Mgr. art. Barbora Zamišková ArtD. odovzdala Preberací protokol od rektora
VŠMU M. Rašlu novej predsedkyni AS VŠMU Mgr. Márii Vargovej.

14.V diskusii vystúpil bývalý rektor VŠMU O. Šulaj, ktorý hovoril o situácii v
akademickom senáte VŠMU a o celkovej atmosfére na VŠMU, ktorá podľa neho nie
je pozitívna. Poukázal na konfliktnú situáciu medzi rektorom VŠMU a bývalým AS
VŠMU, vyzval na lepšiu spoluprácu a ponúkol sa za sprostredkovateľa lepšej
komunikácie medzi rektorom a novozvoleným AS VŠMU. Vyzval AS VŠMU, aby sa
nepokračovalo v návrhoch na odvolanie rektora. Odporúčal aj lepšiu komunikáciu na
jednotlivých fakultách.
15. Doc. F. Pergler žiada o vysvetlenie niektorých záležitostí, konkrétne ako zmizlo
250 záznamov do CREUČ, či v tejto veci konal rektor a príslušný prorektor a s akými
výsledkami.
16. Prof. Buranovský žiada predložiť poslednú schválenú štruktúru pracovných miest
a reálnu štruktúru pracovných miest na rektoráte. Upozornil na nárast prijatých
pracovníkov v štruktúre pracovných miest VŠMU.
17. Mgr. art. L. Patkoló informoval, že rektor VŠMU Milan Rašla nepodal majetkové
priznanie do 31.3. 2014. Pri kontrole Preberacieho protokolu predsedkyňa AS VŠMU
mgr. Mária Vargová zistila, že bolo odovzdané kompletné majetkové priznanie
rektora VŠMU doc. Rašlu zo dňa 24. 3. 2014.
18. Prof. Buranovský upozornil, že Správna Rada VŠMU nekoná a nereaguje na
aktuálnu situáciu na VŠMU.
19. Zo zasadania AS VŠMU bol vyhotovený zvukový záznam.

Uznesenia:
AS VŠMU sa dohodol a odhlasoval:
1. Riadna schôdza AS VŠMU bude 14.4. 2014 o 14.00 h
2. Priority AS VŠMU:
-

vysvetlenie prečo a ako došlo k zmene štatútu AS VŠMU

-

Odpoveď na otázku prečo nefunguje Správna rada VŠMU, ktorá nemá
svojho podpredsedu, nevydala žiadne stanovisko

-

AS VŠMU žiada predložiť naposledy schválenú štruktúru pracovných
miest a reálnu štruktúru pracovných miest na rektoráte.

-

CREUČ – kto je zodpovedný za vymazanie 250 záznamov z registra a aké
aktivity vyvinuli funkcionári VŠMU, aby sa škole vrátili krátené dotácie a
aby sa umelecká činnosť (vydávanie CD) vyrovnala v množstve
dotačných financií vedeckej a publikačnej činnosti

3. Na riadnu schôdzu budú pozvaní títo hostia: predseda Správnej rady VŠMU
Mgr. art. Peter Dubecký, rektor VŠMU doc. Milan Rašla, prof. Peter Čanecký
a prof. Ondrej Šulaj. Všetci hostia boli odhlasovaní AS VŠMU.

4. AS VŠMU vytvorí pracovnú skupinu, ktorá sa bude zaoberať zosúladením
vnútorných predpisov VŠMU s novelou zákona o VŠ

Predsedníčka AS VŠMU Mgr. Mária Vargová následne ukončila zasadnutie
novozvoleného aj odstupujúceho senátu a zástupcov novozvoleného senátu pozvala
na ďalšie zasadanie 14.4. 2014 o 14.00 h. Poverila tajomníčku AS VŠMU Mgr. V.
Koszoruovú preposlať materiály z Preberacieho protokolu všetkým členom AS
VŠMU.

Príloha 1.: Prezenčná listina prítomných
Príloha 2: Preberací protokol, ktorý obsahuje:
1. Prerokovanie návrhu Štatútu Správnej rady VŠMU
-

1.2 Mail P. Dubeckému

-

1.3 Zoznam členov Správnej rady VŠMU

2. Štatút Správnej rady VŠMU
3. Zápisnica o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly
4. Protokol o výsledku kontroly
5. Protokol o výsledku kontroly z MŠVVaŠ SR – prijatie opatrení
6. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov rektora
VŠMU doc. Milana Rašlu.
7. Menovací dekrét Mgr.V. Koszoruovej do funkcie tajomníčky AS VŠMU

Zapísala:
Mgr. Valéria Koszoruová

Overili:

MgA. M. Mikulová
Bálint Lovász
Mgr. Mária Vargová, predsedkyňa AS VŠMU

