AKADEMICKÝ SENÁT VŠMU

Zápisnica č. 14
zo zasadania AS VŠMU, dňa 3. marca 2014
Prítomní členovia podľa prezenčnej listiny:
za komoru učiteľov:
predseda senátu prof. Daniel Buranovský, ArtD. (HTF)
za DF:
prof. Peter Čanecký
za FTF:
prof. Ondrej Slivka, ArtD.
Mgr. art. Eva Borušovičová, ArtD.
za HTF:
doc. Hana Štolfová Bandová, ArtD.
doc. Imrich Szabó ArtD.
za komoru študentov:
za DF:
Pavol Pilař
Ing. Roman Maroš
za FTF:
za HTF:
Mgr. Matúš Ivan
Mgr. art. Ladislav Patkoló
za komoru umeleckých a výskumných pracovníkov: doc. Jozef Mokoš
za komoru Katedry jazykov: Mgr. Mária Vargová
Neprítomní: prof. Boţena Čahojová, PhD., prof. Uličiansky , doc. Alena Bodingerová,
ArtD., Mgr.art. Ondrej Synak, Mgr. art. Ivan Bobčík , Mgr. Eva Juklová,
Program zasadnutia:
1. Schvaľovanie vnútorných predpisov VŠMU
2. Rôzne
Hlasovanie o overovateľovi zápisnice
V čase otvorenia zasadnutia predseda AS VŠMU konštatuje neprítomnosť podpredsedov, ktorí sú
zároveň overovatelia zápisnice, pričom Mgr. Synak potvrdil účasť. Nakoľko sa podpredsedníčka
senátu doc. Bodingerová ospravedlnila a nie je prítomná, za overovateľa zápisnice bola navrhnutá
Mgr. Vargová.
Hlasovanie :
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Hlasovanie o programe:
Návrh prof. Čaneckého na doplnenie programu o námietku na priebeh a prípravu volieb do AS
VŠMU .
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1. Rozprava o voľbách do AS
2. Schvaľovanie vnútorných predpisov VŠMU
3. Rôzne
Hlasovanie:
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Pred rokovaním predseda AS informoval členov AS o emaile prof. Čahojovej, v ktorom vznáša
obvinenia na činnosť senátu a predsedu AS, ktoré sú podľa nej v rozpore so štatútom:
Citované z emailu prof. Čahojovej predsedovi AS VŠMU zo dňa 22.2. 2014:
Vazeny pan predseda,
na zasadnutiach Akademickeho senatu, som sa vyjadrila viackrat kriticky na cinnost senatu,
neplnenie si zakladnych povinnosti, ktore vyplyvaju zo Statutu VSMU. Je zaujimave, ze sa nan v
tomto pripade odvolavate, ale pri zavaznych rozhodnutiach, ste ho obchadzali
Písomná emailová odpoveď predsedu AS VŠMU prof. Čahojovej dňa 22.2. 2014:
Váţená pani profesorka,
ďakujem Vám za Vašu odpoveď. Na zasadnutiach senátu ste sa viackrát kriticky vyjadrili k
činnosti senátu avšak bez konkrétnych podnetov.
Vaše aktuálne vyjadrenie v emailovej správe, kde obviňujete senát z neplnenia si základných
povinností vyplývajúce zo štatútu povaţujem za závaţné a dôleţité. Vyzývam Vás, lebo to
povaţujem za Vašu povinnosť, aby ste ma upozornili na neplnenie konkrétnych základných
povinností, ktoré vyplývajú zo Štatútu VŠMU a ako som pri závaţných rozhodnutiach obchádzal
štatút. Okamţite zaradím Vaše poznatky na rokovanie na najbliţšie zasadanie
Nakoľko prof. Čahojová neodpovedala ani nepredloţila ţiadny dôkaz o tom, čo vo svojom
vyhlásení tvrdí, predseda senátu poţiadal prítomných členov AS VŠMU o vyjadrenie či majú
poznatky o tom, či podľa názoru prof. Čahojovej si neplní, alebo obchádza Štatút VŠMU
a poţiadal, aby takúto skutočnosť prezentovali, aby mohol túto skutočnosť zaradiť na rokovanie
AS.
Nikto z prítomných členov sa k tejto skutočnosti nevyjadril a preto sa predseda AS VŠMU
ohradzuje voči vyjadreniam prof. Čahojovej, nakoľko ţiadny z členov senátu nezaznamenal
porušenie štatútu z jeho strany ani zo strany senátu.

K bodu 1/
Prof. Čanecký poslal predsedovi AS VŠMU email, v ktorom reaguje na priebeh volieb do AS
VŠMU v nasledovnom znení:
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Váţený pán predseda AS VŠMU,
obraciam sa na Vás s námietkou prípravy volieb do AS VŠMU v sídle Divadelnej fakulty VŠMU
na Svoradovej ul.č.4.
V sídle Divadelnej fakulty je zverejnený oznam o konaní volieb do AS VŠMU.
Tomuto oznamu chýbajú všetky ďalšie podstatné informácie ako sú:
-zoznam kandidátov za učiteľskú a študentskú časť AO, ktorí môţu byť volení do AS VŠMU
-kde a akým spôsobom môţe člen AO potvrdiť svojho vybraného kandidáta do AS, spolu s jeho
súhlasom
-kedy, kde a v akom čase prebehnú samotné voľby do AS VŠMU pre členov AO Divadelnej
fakulty
-zásady a pravidlá podľa akých budú voľby prebiehať
-kedy a akým spôsobom budú zverejnené výsledky volieb do AS VŠMU.
Prodekan Divadelnej fakulty doc.Juraj Letenay upozornil, ţe všetky hore spomínané informácie
nie sú dostupné ani na webovej stránke Divadelnej fakulty VŠMU. Túto skutočnosť povaţujem za
váţne ohrozenie priebehu a regulérnosti volieb do AS VŠMU na Divadelnej fakulte VŠMU.
Ţiadam Vás, aby ste moju námietku na priebeh a prípravu volieb zaradili na úvod pripravovaného
programu riadneho zasadnutia AS VŠMU dňa 03.03.2014.
Ďakujem za pochopenie.
Prof. Peter Čanecký, člen AS VŠMU.
Na základe tohto podnetu oslovil predseda AS VŠMU pred zasadnutím Mgr. art. Zamiškovú,
predsedníčku volebnej komisie, ktorá nepostrehla porušenie predpisov a ani neúplne informácie
v príprave volieb.
Mgr. Zamišková telefonicky v priebehu rozpravy potvrdila, ţe na Svoradovej 4 aj po jej preverení
všetky informácie visia a sú kompletné.
Prof Čanecký spresnil, ţe chýba časť vytlačená na formáte A4 ohľadne spôsobu volieb, A3 sa tam
nachádza.
Bolo doplnené, ţe kompletná informácia sa nachádza na dekanáte DF VŠMU, na Katedre
bábkarskej tvorby aj na Ventúrskej 3, je moţné, ţe na Svoradovej 4 bola časť informácií zvesená.
Prof. Čanecký vzniesol ďalšiu námietku, ţe nikde nevisia zoznamy členov AO z ktorých môţu
záujemcovia navrhovať kandidátov.
Podľa členov AS to je v rozpore so zákonom o osobných údajoch a nikdy sa také uverejnenie
neudialo. Navrhovať kandidátov do senátu je potrebné hlavne na základe osobných skúseností.
Uznesenie:
Predseda AS a členovia senátu a členovia volebnej komisie okamţite preveria v akom stave je
výveska s informáciou o nadchádzajúcich voľbách a prípadné nezrovnalosti doplnia. Ţiadame
volebnú komisiu, aby zverejnila, pokiaľ tak bolo dohodnuté, k vyveseným informáciám zmenu
miesta volieb pre DF. Navrhujeme volebnej komisii, aby zverejnila informácie o nadchádzajúcich
voľbách do AS VŠMU aj na webovom sídle školy.

Hlasovanie
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Prítomní: 12
Za: 10
Proti: 0
Zdrţal sa: 2
Hlasovanie o druhom overovateľovi zápisnice:
Voľba druhého overovateľa zápisnice, nakoľko sa Mgr. art O. Synak napriek potvrdeniu
pozvánky nedostavil. Navrhnutý bol Mgr. art L. Patkoló
Hlasovanie
Prítomní: 11
Za: 10
Proti: 0
Zdrţal sa: 1
Neprítomný: R. Maroš
K bodu 2/
Predseda AS VŠMU navrhol, aby sa najprv prerokovávali a schvaľovali celoškolské predpisy,
následne fakultné a potom výsledky kontroly.
Pracovný poriadok
Chýbajúci zoznam príloh k pracovnému poriadku bol doplnený na zasadnutí .
Mgr. Púčiková vysvetlila a ozrejmila, ţe všetky zmeny v článku 18 sú v súlade so zákonom.
Členovia senátu sa zaujímali o to, či tento predpis bol uţ v zmysle Článku 25 prerokovaný na
Kolégiu rektora a v Rade zákl. odborovej organizácie zamestnancov VŠMU, mgr. Púčiková
zistila, ţe v uvedených grémiách bude schválený následne, po schválení v AS VŠMU
Článok 25
Záverečné a prechodné ustanovenia
Doplnenie :
4. Pracovný poriadok VŠMU prorokoval a schválil AS VŠMU na svojom zasadnutí 3.3. 2014
Aktualizácia mena predsedu AS VŠMU v dokumente
Hlasovanie o schválení Pracovného poriadku VŠMU
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
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Študijný poriadok
Na zasadnutie bola prizvaná mgr.art. Billová , prorektorka
AS VŠMU ţiada, aby bol do študijného poriadku doplnený obsah aj so stránkovaním
Hlasovanie
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Článok 1
Doplnenie slova:
(2) Študijný poriadok VŠMU je záväzný pre všetkých študentov, vysokoškolských učiteľov a aj
ďalších odborných pracovníkov ktorí štúdium na VŠMU zabezpečujú a organizujú.
Hlasovanie
Prítomní: 12
Za: 10
Proti: 0
Zdrţal sa: 2
Článok 3
Doplnenie:
medzi body 2 a 3 nový bod 3 a následne prečíslovať:
3) VŠMU poskytuje vysokoškolské v troch stupňoch študijných programov :
a. bakalárskom študijnom programe ako študijnom programe prvého stupňa
b. magisterskom študijnom programe ako študijnom programe druhého stupňa
c. doktorandskom študijnom programe ako študijnom programe tretieho stupňa.
Hlasovanie
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Článok 5
Magisterský študijný program
Doplnenie textu:
(2) Štandardná dĺţka štúdia pre študijný program druhého stupňa, vrátane odbornej praxe, je
v dennej forme štúdia najmenej jeden rok a najviac tri akademické roky, v externej forme štúdia
najmenej dva a najviac štyri akademické roky (podľa akreditovaného študijného programu.)
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Hlasovanie
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Článok 6
Doktorandský študijný program
Odstránenie textu:
2) Štandardná dĺţka štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme je tri alebo štyri
akademické roky, podľa akreditovaného študijného programu. Počet kreditov, ktorých dosiahnutie
je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre doktorandský študijný program v dennej forme
štúdia so štandardnou dĺţkou štúdia tri roky je 180 kreditov, so štandardnou dĺţkou štúdia štyri
roky je 240 kreditov. V externej forme štúdia je štandardná dĺţka štyri alebo päť akademické
rokov , podľa akreditovaného študijného programu. Počet kreditov, ktorých dosiahnutie je
podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre doktorandský študijný program v externej forme
štúdia so štandardnou dĺţkou štúdia štyri akademické roky je 180 kreditov. päť akademických
rokov je 240 kreditov. / § 54 ods. 2 zákona /.
Hlasovanie
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Článok 10
Doplnenie textu:
(6) Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia pre jednotlivé stupne
štúdia je na VŠMU určený takto:
a) študijný program prvého stupňa štúdia – bakalársky študijný program – 180 kreditov trojročný
študijný program prvého stupňa štúdia – bakalársky študijný program – 240 kreditov štvorročný
b) študijný program druhého stupňa štúdia– magisterský študijný program – 120 kreditovdvojročný
c) študijný program tretieho stupňa štúdia – doktorandský študijný program - 180 kreditov
v dennej forme štúdia a v externej forme štúdia – 240 180 kreditov - štvorročný
Hlasovanie
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
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Návrh odstránenia textu:
(17) Ak študent v hodnotenom roku nezíska poţadovaný počet kreditov zo zapísaných predmetov,
a to maximálne z dvoch predmetov, môţe ich získať v nasledujúcom roku štúdia opakovaným
absolvovaním v súlade s odsekmi 13, 14 a 15 tohto článku.

Hlasovanie
Prítomní: 12
Za: 8
Proti: 0
Zdrţal sa: 4
Neschválené!
Návrh odstránenia celého odseku:
(17) Ak študent v hodnotenom roku nezíska poţadovaný počet kreditov zo zapísaných predmetov,
a to maximálne z dvoch predmetov, môţe ich získať v nasledujúcom roku štúdia opakovaným
absolvovaním v súlade s odsekmi 13, 14 a 15 tohto článku.

Hlasovanie
Prítomní: 12
Za: 2
Proti: 4
Zdrţal sa: 6
Neschválené!
Návrh zmeny textu:
(17) Ak študent v hodnotenom roku nezíska poţadovaný počet kreditov zo zapísaných predmetov,
a to maximálne z dvoch troch predmetov, môţe ich získať v nasledujúcom roku štúdia
opakovaným absolvovaním v súlade s odsekmi 13, 14 a 15 tohto článku.
Hlasovanie
Prítomní: 12
Za: 10
Proti: 0
Zdrţal sa: 2
Článok 30
Všeobecné, záverečné a prechodné ustanovenia
Doplnenie dátumu schválenia a mena predsedu AS VŠMU:
(3)Akademický senát VŠMU schválil tento Študijný poriadok VŠMU na svojom zasadnutí dňa
3.3. 2014
prof. Daniel Buranovský ArtD., predseda AS VŠM U
Hlasovanie o schválení Študijného poriadku VŠMU
Prítomní: 12
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Za: 12
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Prerušenie schôdze a jej následné pokračovanie po mimoriadnej schôdzi o 14,00 hod., v Malej
koncertnej sále HTF

Pokračovanie v zasadnutí z 3.3. 2014 o 9,00 hod., dňa 3.3. 2014 o 14,45 hod., Malá koncertná
sála HTF VŠMU, bezprostredne po prerušení mimoriadnej schôdze AS VŠMU zo dňa 23.1. 2014,
t.j. prítomní podľa prezenčnej listiny z tejto schôdze
Prítomní :
Predseda AS VŠMU: Prof. Buranovský
Podpredseda AS VŠMU: Doc. Bodingerová
Za DF VŠMU
Prof. Čanecký
Prof. Čahojová
P.Pilař
Ing. R. Maroš
Za FTF
Prof. Slivka
Mgr. art. E. Borušovičová, ArtD.
Mgr. art. I. Bobčík
Za HTF
Doc. I. Szabó
Doc. H. Štolfová-Bandová
Mgr. art L. Patkoló
Mgr. M. Ivan
Za Katedru Jazykov
Mgr. M. Vargová
Za komoru výskumných a umeleckých pracovníkov
Doc. J. Mokoš
Neprítomní: prof. Uličiansky, mgr. Synak, mgr. Juklová
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Prof. Čahojová sa vyjadrila, ţe nedostala opakovane materiály predpisov, tak sa nemôţe
vyjadrovať k prerokovaným otázkam.
Predseda jej pripomenul, ţe na úvod zasadnutia oboznámil členov AS VŠMU s jej listom
a vyjadrením o údajnom porušovaní a obchádzaní štatútu VŠMU a opakovane ju vyzval, aby
zverejnila svoje názory.
Prof. Čahojová sa vyjadrila sklamanie nad situáciou v senáte, opustila rokovanie a plánuje sa
vzdať mandátu v AS VŠMU.
Predseda AS VŠMU pripustil, ţe materiály - podklady pre rokovanie zaslal na adresu, ktorú mu
ako prvú vygeneroval emailový server, t.j. priezvisko@vsmu.sk, napriek upozorneniu prof.
Čahojovej, ţe takú adresu nepouţíva.
Prítomní členovia senátu vyjadrili počudovanie, nakoľko takáto adresa je oficiálna a keďţe sa
pošta nevrátila späť, musí byť funkčná.
Pokračovanie v schvaľovaní vnútorných predpisov
Štipendijný poriadok
AS VŠMU ţiada, aby bol do Štipendijného poriadku doplnený obsah aj so stránkovaním
Hlasovanie
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Článok 12
Záverečné ustanovenie
Doplnenie dátumu a aktuálneho mena predsedu AS:
1. Tento Štipendijný poriadok bol schválený Akademickým senátom VŠMU dňa 3.3. 2014
predseda AS VŠMU prof. Daniel Buranovský ArtD.
Hlasovanie o schválení Štipendijného poriadku VŠMU
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Neprítomný : doc. Mokoš
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Disciplinárny poriadok pre študentov VŠMU
Návrh na vypustenie článku:
(Tieto práva a povinnosti študentov upravuje iný predpis)
Článok 2
Práva a povinnosti študentov
A pokračovanie ďalej s prečíslovaním článkov
Hlasovanie
Prítomní: 14
Za: 12
Proti: 0
Zdrţal sa: 2
Článok 4
Disciplinárna komisia fakulty
Odstrániť slovo:
1) Disciplinárny priestupok študenta sa prerokúva disciplinárna komisia fakulty, na
Článok 5
Záverečné ustanovenie
Doplnenie dátumu a mena predsedu AS:
1) Tento disciplinárny poriadok prerokovalo Kolégium rektora VŠMU dňa 19. 06. 2013 a
schválil Akademický senát VŠMU dňa 3.3. 2014
predseda AS VŠMU prof. Daniel Buranovský ArtD.
Hlasovanie o schválení Disciplinárneho poriadku pre študentov VŠMU
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Rokovací poriadok disciplinárnej komisie
Úprava dátumu a mena predsedu AS VŠMU
9) Tento Rokovací poriadok disciplinárnej komisie schválil Akademický senát VŠMU dňa 3.3.
2014
predseda AS VŠMU prof. Daniel Buranovský ArtD.
Hlasovanie o schválení Rokovacieho poriadku disciplinárnej komisie
Prítomní: 14
Za: 14
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Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Zásady výberového konania
Článok 1
Obsadzovanie miest výberovým konaním
Doplnenie textu:
5. Bez výberového konania na miesto vysokoškolského učiteľa môţe rektor alebo dekan
najviac na jeden rok prijať zamestnanca do pracovného pomeru na čas kratší ako je
ustanovený týţdenný pracovný čas alebo uzatvoriť dohody o prácach vykonaných mimo
pracovného pomeru (§ 77 ods. 8 zákona ).
Hlasovanie
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Neprítomný: doc. Mokoš
Článok 2
Vyhlasovateľ výberového konania
Gramatická úprava a vypustenie slova:
1 a) rektor – pre obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, výskumných
a umeleckých pracovníkov, a funkcií profesorov a docentov a aj funkcií vedúcich
zamestnancov s celoškolskou pôsobnosťou, určených v (§ 14 ods. 1 zákona)
Hlasovanie
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Článok 2
Vyhlasovateľ výberového konania
Gramatická úprava a vypustenie slova:
1 b) dekan – pre obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, výskumných a
umeleckých pracovníkov, a funkcií profesorov a docentov a aj funkcií vedúcich zamestnancov
určených zaradených na fakulte.(§ 32 ods. 1 zákona)

Hlasovanie
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
11

AKADEMICKÝ SENÁT VŠMU

Článok 3
Výberové konanie pre obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských
učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov a funkcií profesorov a docentov
Úprava slov:
3. Predseda komisie môţe prizvať aj ďalších odborníkov, aj z iných odborov na posúdenie
schopnosti uchádzačov. Títo odborníci nie sú členmi komisie a majú hlas poradný.
Hlasovanie
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Doplnenie textu:
5.Vypísanie výberového konania VŠMU zverejňuje na webovom sídle určenom ministerstvom,
na webovom sídle školy a na svojej úradnej výveske alebo úradnej výveske fakulty, ak ide o
pracovné miesto alebo funkciu zaradenú na fakulte, najmenej 3 týţdne pred jeho začatím.
Hlasovanie
Prítomní: 14
Za: 13
Proti: 0
Zdrţal sa: 1
Doc. Bandová opustila rokovanie AS 16:30 hod.
Článok 4
Výberové konanie pre obsadzovanie funkcií
vedúcich zamestnancov VŠMU a fakúlt
Úprava textu:
2. Výberové konanie vyhlasuje vyhlasovateľ v niektorom zo všeobecne prístupných
prostriedkoch masovej komunikácie vo všeobecne prístupných prostriedkoch masovej
komunikácie / internet, televízia, rozhlas, tlač / a na webovom sídle školy najmenej tri týţdne
pred jeho začatím s uvedením údajov o mieste vedúceho zamestnanca, ktorými sú:
Hlasovanie
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
AS diskutoval o znení bodu 3, Čl. 4 o zloţení výberovej komisii. Nakoľko ani po dlhšej diskusii
nedospel k uspokojivému záveru, predseda prerušil rokovanie zasadnutia s tým, ţe si vyţiada
stanovisko k tomuto bodu.
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