AKADEMICKÝ SENÁT VŠMU

Zápisnica č. 12
zo zasadania AS VŠMU, dňa 3. februára 2014

Prítomní členovia podľa prezenčnej listiny:
za komoru učiteľov:
predseda senátu prof. Daniel Buranovský, ArtD. (HTF)
za DF:
prof. Ján Uličiansky
prof. Peter Čanecký
prof. Božena Čahojová PhD.
za FTF:
doc. Alena Bodingerová, 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 odborných pracovníkov:
za Katedru jazykov:
Mgr. Mária Vargová
Ospravedlnení: prof. Slivka ArtD., mgr. Juklová , mgr.art. Synak, mgr.art. Bobčík,

Predseda senátu pripomenul schválené uznesenie o permanentných overovateľoch zápisnice –
podpredsedov AS VŠMU. Vzhľadom na neprítomnosť Mgr. Synaka, bol navrhnutý za neho
Mgr.art. L. Patkoló
Hlasovanie za druhého overovateľa:
Prítomných: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Mgr.art.Patkoló bol schválený za druhého overovateľa zápisnice
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Program:
1. Informácie o nadchádzajúcich voľbách do AS VŠMU
2. Revízia vnútorných predpisov AS (organizačný, rokovací poriadok, zásady volieb do AS)
3. Žiadosť rektora o schválenie zmeny v štruktúre pracovných miest
4. Rôzne
Predseda senátu oboznámil členov senátu s navrhovaným programom a ospravedlnil z neúčasti na
zasadaní rektora VŠMU doc. Rašlu zo zdravotných dôvodov.
Ďalej tlmočil žiadosť doc. Bodingerovej o zaradenie do programu schvaľovanie Študijného
poriadku FTF.
Pripomenul zároveň, že podľa jeho mienky by bolo potrebné schváliť najprv celoškolský študijný
poriadok a až následne schvaľovať fakultné materiály.
Doc. Bodingerová namietala dlhý časový úsek odkedy je tento fakultný materiál pripravený a na
fakulte schválený. Na schválenie Senátom VŠMU je tento materiál k dispozícii od júna 2013. Jeho
schválenie je potrebné pre bezproblematický priebeh školského roka.
Predseda senátu pripomenul možnú disproporciu medzi doterajším platným celoškolským
študijným poriadkom.
K názoru o potrebe schváliť najprv celoškolský dokument a až následne fakultné materiály sa
pripojil aj prof. Čanecký a niektorí ďalší členovia.
Doc. Bodingerová ale dôvodila potrebou mať na fakulte taký Študijný poriadok, ktorý je vo
všetkých ohľadoch v súlade s VŠ zákonom, bez ohľadu na to, či je celoškolský Študijný poriadok
v tomto zmysle upravený a schválený, alebo nie. Všetky predpisy VŠ mali byť podľa inštrukcií
MŠ SR upravené do 31.8. 2013. FTF tak urobila.
Predseda senátu prisľúbil iniciovať na vedení VŠMU predloženie celoškolských dokumentov
a ich revíziu po registrácii nového Štatútu VŠMU a ich následné schvaľovanie v AS v dohľadnej
dobe.
Hlasovanie za zaradenie schvaľovania Študijného poriadku FTF do programu:
Prítomných: 14
Za: 5
Proti: 5
Zdržali sa: 4
Návrh o zaradenie schvaľovania Študijného poriadku FTF do programu zasadania nebol schválený
Hlasovanie za pôvodný program:
Prítomných: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
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1. Informácie o nadchádzajúcich voľbách do AS VŠMU
Predseda AS informoval, že v marci 2014 uplynie štvorročné funkčné obdobie AS VŠMU
(ustanovujúca spoločná schôdza odstupujúcich a nastupujúcich členov AS sa uskutočnila 18.3.
2010)
Predseda AS v zmysle predpisov oslovil fakultné senáty kvôli delegovaniu členov volebnej
komisie
Návrhy členov volebnej komisie:
Za FTF
doc. Štefan Komorný, ArtD. (pedagóg), Mgr.art. Ondrej Synak (študent)
Za DF
Mgr. Marica Mikulová – za komoru učiteľov a Bc. Ema Terenová – za komoru študentov
Za HTF
Mgr. art Martin Krajčo ArtD – za komoru učiteľov, Bálint Lovász – za komoru študentov
Za komoru výsk., um. a odb. pracovníkov
PhDr. Viera Rybárová CSc.
Predseda senátu informoval o nejasnostiach v zložení komory umeleckých a výskumných
pracovníkov a komory odborných pracovníkov. O tomto probléme informoval aj na kolégiu
rektora, hlavne z toho hľadiska, že pokiaľ sú v týchto komorách zastúpení a zvolení zamestnanci
fakúlt VŠMU, poruší sa znenie vysokoškolského zákona 131/2002 §8 ods. 1, ktorý hovorí
o rovnomernom zastúpení fakúlt v AS. Z nepochopiteľných dôvodov sa táto informácia neocitla
v zápisnici z kolégia. Následne predseda AS vyslovil presvedčenie, že zástupcovia týchto komôr
majú pochádzať z radov zamestnancov rektorátu. V tomto zmysle oslovil prorektorku VŠMU
prof. Hledíkovú ohľadne zoznamu členov komôr a delegovanie ich zástupcu. Prorektorka ho
informovala, že to nie je v jej právomoci a ďalej nereagovala na žiadosť predsedu AS.
Doc. Bodingerová navrhovala zohľadniť pri zložení komôr príslušnosť k jednotlivým fakultám.
Prof. Uličiansky upozornil na anomálie v úväzkoch a na možnosť, že nesprávnym zadefinovaním
komôr sa môže stať, že niektorým členom fakúlt sa uprie právo byť zvolený.
Prof. Čanecký upozornil na znenie štatútu ohľadne zamestnaneckej časti VŠMU.
Predseda senátu pripomenul rovnomerné zastúpenie fakúlt ako podmienku VŠ zákona,
pripomenul, že v Štatúte VŠMU sa hovorí okrem učiteľov fakúlt o členstve pracovníkov VŠMU
a nie fakúlt VŠMU.
Prítomní sa zhodli, že tento problém, vyžadujúci si revíziu Štatútu VŠMU a následne ďalších
vnútorných predpisov bude riešiť až nový senát.
Návrh uznesenia:
Na základe nejasností ohľadne zloženia komory umeleckých a výskumných pracovníkov
a komory odborných pracovníkov žiada AS VŠMU rektora VŠMU o bezodkladné predloženie
zoznamu pracovníkov, ktorí môžu byť volení za uvedené komory a tiež zoznamy učiteľov
jednotlivých fakúlt VŠMU.
Hlasovanie za uznesenie:
Prítomných: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
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2. Revízia vnútorných predpisov AS (organizačný, rokovací poriadok, zásady volieb do AS)
Predseda AS navrhol pre potreby volieb do AS niektoré aktualizácie v predpisoch
Zásady volieb do AS VŠMU
Pôvodné znenie:
Článok 2
Zloženie AS VŠMU a funkčné obdobie AS VŠMU
4. Členov každej časti AS VŠMU volia tajným hlasovaním vo voľbách iba tí členovia AO VŠMU,
ktorí patria do príslušnej časti akademickej obce, resp. jej komory, t. j.
•

člena za komoru ďalších zamestnancov VŠMU s VŠ vzdelaním, volia iba tí členovia
akademickej obce, ktorí sú členmi tejto komory;

Nové znenie:
(prečiarknuté pôvodné znenie, podčiarknuté nové znenie)
Článok 2
Zloženie AS VŠMU a funkčné obdobie AS VŠMU
4. Členov každej časti AS VŠMU volia tajným hlasovaním vo voľbách iba tí členovia AO VŠMU,
ktorí patria do príslušnej časti akademickej obce, resp. jej komory, t. j.
•

člena za komoru ďalších odborných zamestnancov VŠMU s VŠ vzdelaním, volia iba tí
členovia akademickej obce, ktorí sú členmi tejto komory;

Hlasovanie za uznesenie:
Prítomných: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomní:1
Pôvodné znenie:
Článok 3
Volebná komisia
1. Voľby členov AS VŠMU organizuje volebná komisia VŠMU, ktorá má sedem členov.
2. Akademické senáty fakúlt VŠMU delegujú do volebnej komisie po dvoch zástupcov (jeden
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učiteľ a jeden študent), jedného spoločného zástupcu deleguje komora ďalších zamestnancov
VŠMU s VŠ vzdelaním a komora učiteľov katedry jazykov.
3. Podnet – písomnú výzvu na delegovanie zástupcov do volebnej komisie dáva predseda AS
VŠMU spravidla najmenej dva mesiace pred ukončením funkčného obdobia odstupujúceho AS
VŠMU predsedom akademických senátov fakúlt a zástupcovi komory ďalších zamestnancov
VŠMU s VŠ vzdelaním.
Nové znenie:
(prečiarknuté pôvodné znenie, podčiarknuté nové znenie)
Článok 3
Volebná komisia
1. Voľby členov AS VŠMU organizuje volebná komisia VŠMU, ktorá má sedem členov.
2. Akademické senáty fakúlt VŠMU delegujú do volebnej komisie po dvoch zástupcov (jeden
učiteľ a jeden študent), jedného spoločného zástupcu deleguje komora umeleckých a výskumných
pracovníkov a komora odborných ďalších zamestnancov VŠMU s VŠ vzdelaním a komora
učiteľov katedry jazykov
3. Podnet – písomnú výzvu na delegovanie zástupcov do volebnej komisie dáva predseda AS
VŠMU spravidla najmenej dva mesiace pred ukončením funkčného obdobia odstupujúceho AS
VŠMU predsedom akademických senátov fakúlt a zástupcovi komory ďalších zamestnancov
VŠMU s VŠ vzdelaním. zástupcom komory umeleckých a výskumných pracovníkov, komory
odborných zamestnancov VŠMU s VŠ vzdelaním a komory učiteľov katedry jazykov
Hlasovanie za uznesenie:
Prítomných: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomní:1

Pôvodné znenie:
Článok 20
Prechodné ustanovenia
Ak zaniklo členovi AS VŠMU členstvo pred skončením funkčného obdobia podľa § 8 ods. 6
písm. b) až f) zákona, zvolí príslušná časť akademickej obce na uvoľnené miesto nového člena AS
VŠMU, ktorého funkčné obdobie trvá do konca funkčného obdobia člena AS VŠMU, ktorému
členstvo zaniklo.
Podnet na voľbu nového člena AS VŠMU a na vytvorenie volebnej komisie dáva predseda AS
VŠMU ihneď akonáhle sa dozvie o zániku členstva pred skončením funkčného obdobia.
V prípade zrušenia alebo zlúčenia fakulty VŠMU zanikne členstvo v AS VŠMU zrušením alebo
zlúčením fakulty, ktorej akademická obec člena zvolila [§ 8 ods. 6 písm. g) zákona].
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Ak v priebehu funkčného obdobia AS VŠMU vznikne nová fakulta VŠMU alebo sa niektoré
fakulty zlúčia a do skončenia funkčného obdobia AS VŠMU zostáva viac ako šesť mesiacov,
príslušná časť akademickej obce VŠMU (t. j. akademická obec novozriadenej fakulty VŠMU
alebo akademická obec, ktorá vznikla zlúčením akademických obcí fakúlt VŠMU) dodatočne
zvolí členov AS VŠMU tak, aby každá fakulta v ňom bola zastúpená rovnakým počtom členov
(§8 ods. 1 a 8 zákona).
Podnet na dodatočné zvolenie členov AS VŠMU v prípade vzniku novej fakulty alebo zlúčenia
niektorých fakúlt a na vytvorenie volebnej komisie dáva predseda AS VŠMU ihneď akonáhle sa
dozvie o vzniku novej fakulty VŠMU alebo o zlúčení niektorých fakúlt VŠMU.
Funkčné obdobie členov AS VŠMU zvolených dodatočne za novozriadenú fakultu trvá do konca
príslušného funkčného obdobia AS VŠMU.
Nové znenie –
(prečiarknuté pôvodné znenie, podčiarknuté nové znenie)
Čl. 20
1. Ak zaniklo členovi AS VŠMU členstvo pred skončením funkčného obdobia podľa § 8 ods. 6
písm. b) až f) zákona, zvolí príslušná časť akademickej obce na uvoľnené miesto nového člena
AS VŠMU nastupuje na jeho miesto náhradník t.j. kandidát, ktorý získal vo voľbách do AS
VŠMU druhý najvyšší po ňom nasledujúci počet hlasov a ktorého funkčné obdobie trvá do konca
funkčného obdobia člena AS VŠMU, ktorému členstvo zaniklo.
2. Ak predčasne zanikne členstvo aj náhradníkovi, zvolí príslušná časť akademickej obce na
uvoľnené miesto doplňujúcimi voľbami nového člena AS VŠMU
Podnet na voľbu nového člena AS VŠMU a na vytvorenie volebnej komisie dáva predseda AS
VŠMU ihneď akonáhle sa dozvie o zániku členstva pred skončením funkčného obdobia.
3. V prípade zrušenia alebo zlúčenia fakulty VŠMU zanikne členstvo v AS VŠMU zrušením alebo
zlúčením fakulty, ktorej akademická obec člena zvolila [§ 8 ods. 6 písm. g) zákona].
Ak v priebehu funkčného obdobia AS VŠMU vznikne nová fakulta VŠMU alebo sa niektoré
fakulty zlúčia a do skončenia funkčného obdobia AS VŠMU zostáva viac ako šesť mesiacov,
príslušná časť akademickej obce VŠMU (t. j. akademická obec novozriadenej fakulty VŠMU
alebo akademická obec, ktorá vznikla zlúčením akademických obcí fakúlt VŠMU) dodatočne
zvolí členov AS VŠMU tak, aby každá fakulta v ňom bola zastúpená rovnakým počtom členov
(§8 ods. 1 a 8 zákona).
4. Podnet na dodatočné zvolenie členov AS VŠMU v prípade vzniku novej fakulty alebo zlúčenia
niektorých fakúlt a na vytvorenie volebnej komisie dáva predseda AS VŠMU ihneď akonáhle sa
dozvie o vzniku novej fakulty VŠMU alebo o zlúčení niektorých fakúlt VŠMU.
Funkčné obdobie členov AS VŠMU zvolených dodatočne za novozriadenú fakultu trvá do konca
príslušného funkčného obdobia AS VŠMU
Hlasovanie:
Prítomných: 14
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 0
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Pôvodné znenie:
Článok 20a
Doplňujúce voľby
1. Ak zaniklo členovi Akademického senátu VŠMU členstvo pred skončením jeho funkčného
obdobia ( § 8 ods.6 Zákona o vysokých školách) zvolí na uvoľnené miesto príslušná časť
akademickej obce, ktorú tento člen reprezentoval, nového člena, ktorého funkčné obdobie trvá
do konca funkčného obdobia člena, ktorému členstvo predčasne zaniklo.
Nové znenie Čl. 20a
(podčiarknuté nové znenie)
1. Ak zaniklo členovi Akademického senátu VŠMU členstvo pred skončením jeho funkčného
obdobia ( § 8 ods.6 Zákona o vysokých školách) a zaniklo členstvo aj náhradníkovi za člena
AS VŠMU podľa Čl.20 ods.1tohto vnútorného predpisu, zvolí na uvoľnené miesto príslušná
časť akademickej obce, ktorú tento člen reprezentoval, nového člena, ktorého funkčné obdobie
trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorému členstvo predčasne zaniklo.
Hlasovanie:
Prítomných: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Organizačný poriadok:
Návrh:
AS VŠMU v súlade so Štatútom VŠMU, Čl.9 ods. 1 a Čl. 21, písm. l) vkladá do organizačného
poriadku AS VŠMU Čl. 1 - Poslanie a úlohy Akademického senátu Vysokej školy múzických
umení písmeno h) v znení:
h) na návrh rektora schvaľuje štruktúru a počty pracovných miest VŠMU
a následne sa posúvajú písmená ďalších odsekov
Hlasovanie o vložení nového odseku:
Prítomných: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Pôvodné znenie:
Čl.3 ods. 12
12. Ak zaniklo členovi AS VŠMU členstvo pred skončením funkčného obdobia AS VŠMU, podľa
bodu 9 písm. b) až f) tohoto organizačného poriadku, zvolí príslušná komora akademickej obce na
uvoľnené miesto nového člena AS VŠMU, ktorého funkčné obdobie trvá do konca funkčného
obdobia člena, ktorému členstvo zaniklo
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Nové znenie:
prečiarknuté pôvodné, podčiarknuté nové znenie
Čl.3 ods. 12
12. Ak zaniklo členovi AS VŠMU členstvo pred skončením funkčného obdobia AS VŠMU, podľa
bodu 9 písm. b) až f) tohto organizačného poriadku, zvolí príslušná komora akademickej obce na
uvoľnené miesto nového člena AS VŠMU, nastupuje na jeho miesto náhradník t.j. kandidát, ktorý
získal vo voľbách do AS VŠMU druhý najvyšší po ňom nasledujúci počet hlasov a ktorého
funkčné obdobie trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorému členstvo zaniklo
Hlasovanie:
Prítomných: 14
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Rokovací poriadok
Pôvodné znenie:
Čl.2 Zasadnutia AS VŠMU
ods. 3
3. Pozvánka na zasadnutie musí byť odoslaná najmenej 10 dní pred zasadnutím a okrem termínu a
miesta zasadnutia musí obsahovať aj jeho program. V prípade mimoriadneho zasadnutia predseda
uvedie v pozvánke dôvod mimoriadneho zasadnutia, resp. kto dal na zasadnutie podnet. V prílohe
k pozvánke sa zasielajú materiály na zasadnutie, prípadne návrhy uznesení.
Nové znenie:
(podčiarknuté navrhované znenie)
3. Pozvánka na riadne zasadnutie musí byť odoslaná najmenej 10 dní pred zasadnutím a okrem
termínu a miesta zasadnutia musí obsahovať aj jeho program. V prípade mimoriadneho zasadnutia
musí byť pozvánka zaslaná minimálne 7 kalendárnych dní pred zasadnutím a predseda uvedie v
pozvánke dôvod mimoriadneho zasadnutia, resp. kto dal na zasadnutie podnet. V prílohe k
pozvánke sa zasielajú materiály na zasadnutie, prípadne návrhy uznesení.
17,14 hod. - pán Ing. Maroš opustil zasadanie AS VŠMU
Hlasovanie o novom znení Čl.2, ods.3:
Prítomných: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
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Pôvodné znenie:
Čl.2 Zasadnutia AS VŠMU
ods. 7
7. Pred každým zasadnutím AS VŠMU členovia AS VŠMU zvolia druhého overovateľa zápisnice
a to zo študentskej časti AS VŠMU. Za účelom overenia zápisnice, sa môže vyhotoviť zvukový
záznam, ktorý sa po overení zápisnice vymaže. O programe, priebehu zasadnutia a prijatých
uzneseniach vyhotoví tajomník AS VŠMU zápis, ktorý po overení predsedom AS VŠMU a
druhého overovateľa doručí do 7 dní po zasadnutí rektorovi a členom AS VŠMU. Pri časovo
naliehavých uzneseniach doručí tajomník AS VŠMU rektorovi VŠMU overený výpis z uznesení
do 48 hodín.
Nové znenie:
(prečiarknuté pôvodné znenie podčiarknuté navrhované znenie)
Čl.2 Zasadnutia AS VŠMU
ods. 7
7. Pred každým zasadnutím AS VŠMU členovia AS VŠMU zvolia druhého overovateľa zápisnice
a to zo študentskej časti AS VŠMU. Za účelom overenia zápisnice, sa môže vyhotoviť zvukový
záznam, ktorý sa po overení zápisnice vymaže ktorý sa archivuje spolu so zápisnicou. O
programe, priebehu zasadnutia a prijatých uzneseniach vyhotoví tajomník AS VŠMU zápis, ktorý
po overení predsedom AS VŠMU a druhého overovateľa doručí do 7 dní po zasadnutí rektorovi a
členom AS VŠMU. Pri časovo naliehavých uzneseniach doručí tajomník AS VŠMU rektorovi
VŠMU overený výpis z uznesení do 48 hodín.
Hlasovanie o novom znení Čl.2, ods.7:
Prítomných: 13
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Prof. Čanecký pripomenul úpravy záverečných článkov predpisov vzhľadom na ich aktualizáciu:
Nové znenie – Zásady volieb do AS VŠMU
Článok 21
Záverečné ustanovenia
1. Tieto Zásady boli schválené v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona na zasadnutí AS VŠMU dňa
3.februára 2014 a nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti týchto Zásad strácajú platnosť a účinnosť Zásady volieb do AS
VŠMU, ktoré schválil Akademický senát VŠMU dňa 27.novembra 2013.
V Bratislave dňa 3.februára 2014
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prof. Daniel Buranovský ArtD., predseda Akademického senátu VŠMU
Hlasovanie o novom znení Čl.21
Prítomných: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nové znenie – Organizačný poriadok AS VŠMU:
Článok 5.
Záverečné ustanovenia
Tento Organizačný poriadok AS VŠMU bol schválený v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona na
zasadnutí AS VŠMU, ktoré sa uskutočnilo dňa 3.februára 2014 . Platnosť a účinnosť nadobúda
dňom 3.februára 2014.
Súčasne sa týmto Organizačným poriadkom ruší Organizačný poriadok AS VŠMU, ktorý bol
platný a účinný dňom 27. novembra 2013
V Bratislave dňa 3.februára 2014
Prof. Daniel Buranovský ArtD., predseda AS VŠMU
Hlasovanie o novom znení Čl.5
Prítomných: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nové znenie – Rokovací poriadok AS VŠMU:
Článok 5
Záverečné ustanovenie
Tento Rokovací poriadok bol schválený v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona na zasadnutí AS
VŠMU dňa 3.februára 2014 a nadobúda účinnosť dňom 3.februára 2014 .
V Bratislave dňa 3.februára 2014
Prof. Daniel Buranovský ArtD., predseda AS VŠMU
Hlasovanie o novom znení Čl.5
Prítomných: 13
Za: 13
Proti: 0
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Zdržali sa: 0
Členovia AS VŠMU upozornili na zastarané a neaktuálne dokumenty na webovej stránke školy,
ktoré pravdepodobne súvisia so spadnutým serverom.
3. Žiadosť rektora o schválenie zmeny v štruktúre pracovných miest
Predseda AS informoval členov o žiadosti rektora o schválenie zmeny v štruktúre pracovných
miest, konkrétne presun pracovného miesta z Centra výskumu a vedy do Ústrednej knižnice a ŠIS
VŠMU. Informoval o komunikácii a listoch rektora predsedovi a naopak.
Predseda upozornil na svoju požiadavku na rektora o predloženie štruktúry pracovných miest.
Rektor však na túto požiadavku nereagoval, resp. v predchádzajúcom liste uviedol, že na
vyžiadanie je pracovník personálneho referátu pripravený ju poskytnúť.
Predseda AS si vyžiadal z personálneho oddelenia štruktúru a počty pracovných miest a dal ju
k dispozícii členom AS. Konštatoval, že od nástupu rektora došlo k navýšeniu 8,95 pracovných
miest, pričom požiadavka na registráciu umeleckých a publikačných výkonov pracovníkmi
knižnice nie je nová, ale doposiaľ sa neriešila. Predseda tiež pripomenul, že mu rektor
nezodpovedal otázku, ktorá tiež zaujímala členov senátu, kto bude vykonávať činnosť určenú
pracovným miestom v Centre umenia a výskumu.
18,00 hod. – zasadanie opustila mgr. Vargová a mgr.art. Borušovičová
Doc. Bodingerová pripomenula, že z predloženého materiálu – zoznamu pracovníkov na
jednotlivých pracoviskách k 31.12. 2013 - vyplýva, že zmena, o ktorú rektor žiada sa už
uskutočnila v roku 2013.
Prof. Čahojová pripomenula, že bývalá riaditeľka nebola ochotná o otázke zabezpečenia
archivácie umeleckých a publikačných výkonov s nikým diskutovať čo členovia prijali
s prekvapením.
Predseda tiež pripomenul, že mu rektor nezodpovedal otázku, ktorá tiež zaujímala členov senátu,
kto bude vykonávať činnosť určenú pracovným miestom v Centre umenia a výskumu.
18,17 hod. – zasadanie opustila doc. Bodingerová a prof. Uličiansky
Členovia senátu nie sú uznášaniaschopní.

4. Rôzne
V bode Rôzne predseda AS informoval o zámere ešte v tomto volebnom období schváliť školské
dokumenty a predpisy, ktoré kvôli problémom so štatútom neboli schválené a dokončiť začaté
rokovanie mimoriadnej schôdze.
Informoval o stave zápisnice z mimoriadneho zasadania, ktorá má približne 38 strán, pretože
predpis ukladá viesť o rozporoch podrobnú dokumentáciu. Zápisnica bude v dohľadnom čase
zverejnená.
Keďže mimoriadnu schôdzu je potrebné uzavrieť a nie sú v tejto chvíli ešte dovolené fakultné
senáty, predseda AS bude iniciovať stretnutie akademickej obce VŠMU, kde ich oboznámi
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s problematikou náplne mimoriadnej schôdze a podá informáciu o činnosti AS VŠMU, čo mu
ukladá predpis a následne zvolá pokračovanie mimoriadneho zasadnutia AS.
Členova senátu viedli diskusiu o príčinách stavu nedôvery medzi akademickými funkcionármi
a ďalšími pracovníkmi VŠMU.

Zápis zostavil: prof. D. Buranovský ArtD. z podkladov mgr. Vargovej
Overovatelia zápisu:
doc. Alena Bodingerová, ArtD.
mgr.art. Padislav Patkoló
prof. Daniel Buranovský ArtD.
predseda AS VŠMU
V Bratislave dňa 3.2. 2014

