AKADEMICKÝ SENÁT VŠMU

Zápisnica č. 15 zo zasadania AS VŠMU,
dňa 7. marca 2014
Pokračovanie schôdze zo dňa 3.3. 2014, dňa 7.3. 2014 9:00
Prítomní podľa prezenčnej listiny
za komoru učiteľov:
predseda senátu prof. Daniel Buranovský, ArtD. (HTF)
za DF:
za FTF:
prof. Ondrej Slivka, ArtD.
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: za komoru odborných pracovníkov: za komoru Katedry jazykov: Mgr. Mária Vargová
Neprítomní: prof. Uličiansky , mgr.art. Ondrej Synak, Mgr. art. Ivan Bobčík , Mgr. Eva
Juklová,
Abdikovali: prof. Čahojová, prof. Čanecký, doc. Mokoš
Hlasovanie o druhom overovatelovi zápisnice:
Navrhovaný: Mgr. art. L. Patkoló
Hlasovanie
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Neprítomní : mgr. Borušovičová

Predseda AS VŠMU informoval členov senátu o abdikácii z členstva v AS VŠMU kolegov z DF
VŠMU.
Prof. Čanecký – list predsedovi AS VŠMU napísaný 28.2. 2014 odoslaný emailom 4.3. 2014
Vec: Vzdanie sa členstva v AS VŠMU
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Váţený pán predseda AS VŠMU, podľa článku 19 bodu 4, písmeno d) Štatútu VŠMU sa dňa
04.03. 2014 o 12,00 hod. (dopísané rukou) vzdávam členstva v AS VŠMU
Dôvod: zásadný nesúhlas s programom a obsahom mimoriadnej schôdze AS VŠMU, ktorej
cieľom je návrh na odvolanie rektora VŠMU doc. Milana Rašlu. Návrh študentskej časti členov
v AS VŠMU obsahuje nepravdivé a účelové konštatovania, ktoré nemôţu byť dôvodom na
odvolanie rektora.
Ďakujem za pochopenie. V Stupave 28.2. 2014 prof. Peter Čanecký v.r.
V elektronickej pošte, v ktorej poslal abdikačný list ţiada, aby tento list bol rozposlaný všetkým
členom S VŠMU a zverejnený na web-stránke AS VŠMU.
Predseda AS VŠMU odpovedal emailom 4.3. 2014
Váţený pán profesor,
rešpektujem Vaše rozhodnutie.
Pokiaľ sa vzdávate členstva 4.3. 2014, bolo by vhodné, aby Váš abdikačný list neobsahoval dátum
28.2. 2014.
Keďţe ţiadate o zverejnenie Vášho listu na webovej stránke, napíšte mi prosím podľa akého
predpisu sa podľa Vášho názoru zverejňuje abdikácia člena AS VŠMU na webovej stránke.
S pozdravom D. Buranovský, predseda AS VŠMU
Reakcia prof. Čaneckého 4.3. 2014
Váţený pán profesor,
nie je podstatné v ktorý deň som abdikačný list napísal, ale od ktorého dňa a hodiny sa vzdávam
členstva v AS VŠMU.
To, ţe sa ako zástupca učiteľov DF v AS VŠMU vzdávam členstva v AS z uvedených dôvodov a
podľa zákona, je oficiálny krok, ktorým sa menia pomery v AS. Akademická obec ktorú
reprezentujem, musí byť o činnosti a pomeroch AS informovaná. Web-stránka senátu je zriadená
na to, aby informovala AO o činnosti a udalostiach v AS VŠMU.
O zverejnenie mojej abdikácie ţiadam podľa článku 3, bodu 5, písmena d) a
bodu 6, písmena c) Organizačného poriadku AS VŠMU.
A následná odpoveď predsedu AS VŠMU
Váţený pán profesor,
Vaša abdikácia bude zverejnená v zápisnici z najbliţšieho zasadnutia AS VŠMU - to je dokument
AS VŠMU.
Článok 3, bod 5, písmena d) Organizačného poriadku AS VŠMU - Základné práva člena AS
VŠMU sú: d) ţiadať protokolovanie procedurálnych námietok a názoru menšiny - Vaša abdikácia
bude rešpektovaná a celý obsah Vášho listu uverejnený v zápisnici. Z uvedeného vyplýva, ţe sa
toto právo týka člena AS, ktorého ste sa práve vzdali
bod 6, písmena c) Organizačného poriadku AS VŠMU - Základné povinnosti člena AS VŠMU c)
informovať akademickú obec fakulty o činnosti a rozhodnutiach AS VŠMU, ktoré sa týkajú
príslušnej fakulty/pracoviska, - AS bude informovať o činnosti a rozhodnutiach AS - zatiaľ AS o
ničom v súvislosti s Vašim (ne)členstvom nerozhodol - Vy ste sa rozhodli. Podľa kópie emailu ste
informovali o Vašom rozhodnutí dekana fakulty a podľa mojich informácii ste uţ informovali
viacerých členov akademickej obce DF. Zostávajúci čas členstva mi neumoţňuje vypísať
doplňujúce voľby za Vás. Keďţe som bol podľa môjho názoru účelovo obvinený z prekročenia
právomoci pri zverejnení zvolania akademickej obce, nebudem zverejňovať tieto informácie na
webe.
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S pozdravom D. Buranovský
Prof. Čahojová – list predsedovi AS VŠMU napísaný v emailovej podobe 4.3. 2014
pan predseda,
situacia v Akademickom senate VSMU je pre mna natolko neprijatelnou, ze som sa rozhodla
vzdat clenstva v nom, podla clanku 20/h Statutu VSMU. Najzavaznejsim dovodom su
permanentne utoky na rektora VSMU, doc. Milana Raslu. Dovody na jeho odvolanie povazujem
za ucelove a nezelam si, aby som bola s nimi spajana. Prosim o zverejnenie tejto informacie na
stranke AS VSMU.
S pozdravom,
Bozena Cahojova
Odpoveď predsedu AS VŠMU
Dobry den pani profesorka,
respektujem Vase rozhodnutie.
Vase rozhodnutie abdikovat sa moze ocitnut vo zverejnenej zapisnici z najblizsieho zasadnutia
senatu, kde mozem ostatnych clenov informovat o Vasom rozhodnuti na zaklade tohto emailu,
pokial tuto informaciu mam povazovat za oficialnu.Na stranke skoly mozem iba dat pokyn na
vymazanie Vasho mena zo zoznamu clenom senatu.
Moje iniciativy na webovej stranke skoly sa mimo vyslovneho a doslovneho uvedenia v
predpisoch nestretavaju s pochopenim.
S pozdravom D. Buranovsky
Doc. Jozef Mokoš - list zaslaný z rektorátu všetkým členom AS VŠMU 6.3. 2014 emailom
Prof. Daniel Buranovský, ArtD.
Predseda AS VŠMU, Ventúrska 3, 8].]. 03 Bratislava
Vec: vzdanie sa členstva v AS VŠMU
Váţený pán profesor Buranovský!
dovoľujem si Vám a celému Akademickému senátu VŠMU oznámiť, ţe dňom 5.marca 20t4
rezignujem na svoje členstvo v Akademickom senáte VŠMU.
Dôvod tohto rozhodnutia nie je úmysel senátu odvolať rektora VŠMU, ale spôsob, akým sa tento
cieľ realizuje. Je to spôsob ako tendenčne a účelovo interpretovať všetko, čo v konečnom
dôsledku vedie rovno k vopred určenému cieľu. Je to spôsob, v ktorom sú polopravdy
presvedčivejšie ako pravdy a sugestívne manipulácie účinnejšie ako argumenty.
Okrem toho aj vzájomné vzťahy medzi protagonistami obidvoch protichodných názorov sú v
zásadných veciach nekompromisne antagonistické, a preto vylučujú akúkoľvek vzájomnú
produktívnu komunikáciu. A aj preto obidve strany barikády vyuţívajú ako pracovnú metódu z
času načas účelové i sebaobranné obštrukcie namiesto konštruktívnych riešení.
Ţiadam o zverejnenie tejto abdikácie všetkým členom AS VŠMU a Akademickej obci.
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P.S. Neviem, či po prípadnom odvolaní rektora bude toto riešenie pre školu horšie, či rovnaké,
alebo lepšie, ale viem , ţe vám všetkým úprimne prajem, aby ten konečný výsledok bol pre školu
oveľa lepší ako bude.
Doc. Jozef Mokoš, v Bratislave 5.marca 2014
Pokračovanie v schôdzi podľa programu
Štatút DF VŠMU
Predseda AS VŠMU informoval členov, ţe na základe poţiadavky dekanovi DF sú telefonicky
k dispozícii prodekani DF doc. Letenay a mgr. Dacho na prípadné odpovede na otázky senátu
k predpisom fakulty
- Doplnenie formátovania obsahu – dopísať číslovanie strán
Hlasovanie
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Článok 9
Rozsah samosprávnej pôsobnosti DF VŠMU
- Upraviť text v
1 Do samosprávnej pôsobnosti DF vo veciach, v ktorých koná DF podľa zákona v mene
VŠMU, patrí:
L) spolupráca s inými vysokými školami, právnickými osobami a fyzickými osobami
v tuzemsku na Slovensku a v zahraničí, v oblastiach v ktorých fakulta pôsobí s
predchádzajúcim súhlasom rektora. Pred uzavretím zmluvy o spolupráci dekan
písomne informuje rektora o pripravovanej zmluve, prerokuje s ním rámcové
podmienky zmluvy a prípadné dôsledky, ktoré môţu vyplynúť z pripravovanej zmluvy
pre VŠMU.
Hlasovanie
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Článok 10
Akademická obec
- Prijať také znenie bodu 5, ktoré jednoznačne vymedzí súbeh pracovných pomerov v rovnakej
výške na viacerých súčastiach VŠMU z hľadiska členstva v AO.
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5) Zamestnanci, ktorí pôsobia na viacerých súčastiach VŠMU a sú členmi akademickej obce
VŠMU, sú členmi akademickej obce tej súčasti, na ktorej majú hlavný pracovný pomer.

Hlasovanie
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Článok 12
Akademický senát DF
- AS VŠMU Ţiada o prepracovanie Článku 12, bod 1. takým spôsobom , aby boli jasné štruktúra
senátu, počet členov a presné nadobudnutie účinnosti platných zmien.
1. Akademický senát DF (ďalej len "AS DF") sa skladá z volených zástupcov akademickej
obce a má 12 členov. Z toho je 8 členov zamestnaneckej časti a 4 členovia študentskej
časti.
Akademický senát DF (ďalej len AS DF) sa skladá z volených zástupcov akademickej
obce a má 14 členov. Z toho je 9 členov zamestnaneckej časti a 5 členov študentskej časti.
Zmena bodu 1 Čl. 12 Štatútu DF VŠMU je účinná pre najbliţšie voľby do AS DF VŠMU
(najneskôr od septembra 2014).“
Hlasovanie
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Článok 16
Vedecká a umelecká rada
- AS navrhuje upraviť v bode 6 číslovanie (posledným písmenom má byť n)
Hlasovanie
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Článok 18
Vnútorné predpisy fakulty
- AS ţiada doplniť do bodu 2, písm. h) spomínaný predpis z článku 7 : Štatút DŠ a Organizačný
poriadok DŠ

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

Článok 19
Spôsob voľby kandidáta na dekana
- AS navrhuje vypustiť v Článku 19 bode 3 – slová „jedného kandidáta“
3. Kaţdý člen AO DF môţe navrhnúť jedného kandidáta do volieb kandidáta na dekana. Návrh
musí obsahovať písomný súhlas navrhovaného/nej s kandidatúrou.
Hlasovanie
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
AS VŠMU navrhuje zváţiť AS DF VŠMU, či bod 4 v článku 19, nie je diskriminujúci voči
pracovníkom, ktorí nepôsobia na fakulte pedagogicky.
Hlasovanie
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Článok 25
Doktorandský študijný program
- AS ţiada zosúladiť bod 1 s nadradeným predpisom VŠMU.

Hlasovanie
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Článok 33
Školné a poplatky spojené so štúdiom na DF
- AS VŠMU navrhuje v článku 33 bod 1 odvolávať sa nielen na smernicu, ale aj na nadradený
predpis Štatút VŠMU.
Hlasovanie
Prítomní: 10
Za: 10
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Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Neprítomní : 1
Článok 40
Obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných
miest výskumných a umeleckých pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich
zamestnancov
- AS VŠMU navrhuje zosúladiť článok 40 bod 1 s nadradenými prepismi VŠMU ( Zásady
výberového konania... )

Hlasovanie
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Článok 41
Hospodárenie DF a jeho kontrola
- AS VŠMU odporúča upraviť označovanie Článok 41 bod 1(označenie správnymi abecednými
písmenami) a dať do súladu formulácie ohľadom výnosov hospodárenia v článku 41 a 42
Navrhujeme zároveň doplniť znenie vnútorného predpisu na ktorý sa návrh štatútu DF VŠMU
odvoláva v článku 42 bod 1.
Hlasovanie
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Neprítomní: 1
AS VŠMU vracia navrhovaný predpis Štatút DF VŠMU na prepracovanie AS DF VŠMU
s navrhovanými pripomienkami zachytenými v zápisnici.
Hlasovanie
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
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Študijný poriadok FTF
Na zasadnutie bol prizvaný: Mgr. art. Martin Čuvaj, ArtD. – prodekan pre štúdium a vzdelávanie
FTF
- AS VŠMU odporúča očíslovať strany v obsahu Študijného poriadku FTF VŠMU
Hlasovanie
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Článok 9
Kreditový systém
ods. 6, bod c)
- AS navrhuje doplniť nové znenie:
c) študijný program tretieho stupňa štúdia – doktorandský študijný program - 180 kreditov
v dennej aj v externej forme štúdia (čl. 10 ods. 6 bod c) Študijného poriadku VŠMU).
Hlasovanie
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Článok 10
Štúdium viacerých študijných programov
ods. 3
- AS navrhuje doplniť nové znenie:
Pre absolvovanie dvoch alebo viac študijných programov musí študent získať v kaţdom programe
potrebný počet kreditov (bakalársky program - 180 kreditov, magisterský program - 120 kreditov,
doktorandský program - 180 kreditov v dennej aj v externej forme štúdia) a absolvovať v kaţdom
programe všetky povinné a určený počet povinne voliteľných predmetov.
Hlasovanie
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
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Článok 34
Všeobecné ustanovenia o doktorandskom študijnom programe
ods. 2
- AS navrhuje vypustiť text a doplniť nové znenie nasledovne
2. Štandardná dĺţka štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme je na FTF tri
akademické roky. 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. V externej forme štúdia je štandardná dĺţka štúdia pre doktorandský študijný
program štyri akademické roky. alebo päť akademických 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, pre doktorandský študijný program v externej forme štúdia so
štandardnou dĺţkou štúdia päť akademických rokov je 240 kreditov (§ 54 ods. 2 zákona o VŠ).
Hlasovanie
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Článok 35
Konkrétny časový rozsah doktorandských študijných programov
uskutočňovaných na FTF
- AS navrhuje preformulovať úvodné znenie nasledovne:
1. FTF uskutočňuje tieto doktorandské študijné programy , ktoré sú v dennej forme trojročné a a v
externej forme štvorročné.
Hlasovanie
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Článok 37
Podmienky a kritériá pre absolvovanie doktorandského študijného programu
- AS navrhuje vypustiť z textu znenie:
Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá
patrí medzi štátne skúšky, získanie 180 kreditov alebo 240 kreditov (podľa akreditovaného
študijného programu) a obhajoba dizertačnej práce.
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Hlasovanie
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Neprítomný: 1 (Mgr. Vargová)
Článok 40
Obhajoba dizertačnej práce
- AS navrhuje vypustiť z textu znenie:
1. Ţiadost ̌ o povolenie obhajoby dizertačnej práce podáva doktorand školiacemu pracovisku po
získaní 180 kreditov alebo 240 kreditov (podľa akreditovaného študijného programu) a splnení
podmienok študijného plánu.
Hlasovanie
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Neprítomný: 1 (Mgr. Vargová)
Článok 55
Všeobecné, záverečné a prechodné ustanovenia
- AS hlasuje za doplnenie dátumu schválenia poriadku – odsek 3., preformulovanie odseku 5., v
zmysle nadobudnutia dátumu platnosti poriadku a zmenu mien predsedov senátov Študijného
poriadku
3. Akademický senát VŠMU schválil tento Študijný poriadok FTF na svojom zasadnutí dňa 7.
marca 2014.
5. Tento študijný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.5. 2014 Dňom nadobudnutia účinnosti
tohto Študijného poriadku FTF VŠMU stráca platnost ̌ a účinnost ̌ Študijný poriadok FTF VŠMU
schválený Akademickým senátom VŠMU dňa 18. marca 2013.
A zmenia sa mená predsedov senátov FTF a VŠMU na aktuálne platné.
Hlasovanie
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Neprítomný: 1 (Mgr. Vargová)
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AS schvaľuje predloţený Študijný poriadok FTF v zmysle navrhovaných zmien v tejto zápisnici
Hlasovanie
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Neprítomný: 1 (Mgr. Vargová)
Zasadnutie bolo prerušené 12:43 hod.
Pokračovanie zasadnutia 7.3. 2014 o 14:27 hod.
Prítomní podľa prezenčnej listiny
za komoru učiteľov:
predseda senátu prof. Daniel Buranovský, ArtD. (HTF)
za DF:
za FTF:
prof. Ondrej Slivka, ArtD.
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:
mgr. Ivan Bobčík
za HTF:
Mgr. Matúš Ivan
Mgr. art. Ladislav Patkoló
za komoru umeleckých a výskumných pracovníkov: za komoru odborných pracovníkov: za komoru Katedry jazykov: Mgr. Mária Vargová
Neprítomní: prof. Uličiansky , mgr.art. Ondrej Synak, Mgr. Eva Juklová, mgr. Matúš Ivan
Abdikovali: prof. Čahojová, prof. Čanecký, doc. Mokoš
Na zasadnutí oproti rannému zasadnutiu pribudol člen mgr. Ivan Bobčík
Štatút HTF
- AS VŠMU odporúča očíslovať strany v obsahu Štatútu HTF VŠMU
Hlasovanie
Prítomní: 11
Za: 11
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Proti: 0
Zdrţal sa: 0
- AS VŠMU poţaduje opraviť článkovanie (dvakrát po sebe sa uvádza článok 2).
Všetky nasledovné pripomienky AS budú evidované v predloţenom systéme článkovania.
Článok 10
Orgány akademickej samosprávy
- AS odporúča opraviť číslovanie v jednotlivých bodoch (dvakrát po sebe sa uvádza bod 3).
- AS VŠMU navrhuje zjednotiť označenie fakulty podľa kľúča v úvode. ( napríklad : článok 15,
bod 3. v ktorých HTF fakulta uskutočňuje vzdelávaciu..... )
- AS VŠMU ţiada uviesť do súladu článok 23 v súlade s nadradenými predpismi (Doktorandský
študijný program)
Hlasovanie
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Článok 45
Záverečné ustanovenie
- AS navrhuje:
1./stanoviť dátum schválenia v bode 2. – 7.3. 2014
2./vypustiť slovo „účinnosť“ v bode 3.
3./ vloţiť nový bod č. 4
4./ Upresniť postavenie podpredsedníčky senátu

1. Tento Štatút HTF VŠMU schválil AS HTF na svojom zasadnutí dňa 3. februára 2014.
2. Tento Štatút HTF VŠMU schválil Akademický senát VŠMU na svojom zasadnutí dňa.7.3.
2014.
3. Tento Štatút HTF VŠMU nadobudol platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia
Akademickým senátom VŠMU, t. j. dňom.7.3. 2014.
4. Tento Štatút HTF VŠMU nadobúda účinnosť dňa 1. mája 2014
5. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Štatútu HTF VŠMU stráca platnosť a účinnosť Štatút
HTF VŠMU schválený AS HTF VŠMU dňa 10. apríla 2008 a schválený Akademickým
senátom VŠMU dňa 29. apríla 2008.
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Doc. Dagmar Zsapková, ArtD.
Zastupujúci predseda AS HTF VŠMU/ podpredsedníčka AS HTF VŠMU
Hlasovanie
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

AS VŠMU schvaľuje štatút HTF VŠMU s uvedenými pripomienkami a zmenami v znení tejto
zápisnice.
Hlasovanie
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Zasadnutie opustila Mgr. Vargová
Študijný poriadok HTF
- AS VŠMU ţiada očíslovať strany v obsahu Študijného poriadku HTF VŠMU
Hlasovanie
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Článok 1
Základné ustanovenie
- AS navrhuje zmeniť gramatiku názvu článku – „Základné ustanovenie ustanovenia“
Článok 6
Register študentov
- AS navrhuje do článku 6 bod 1., doplniť celý názov ministerstva
Hlasovanie
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
13
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Zdrţal sa: 0
Článok 8
Zápis na štúdium
- AS navrhuje nahradiť bod (5)
(5) Študentom 1. a 2. stupňa štúdia HTF nevydáva výkaz o štúdiu (index).
Novým znením:
(5) HTF VŠMU vydá študentovi po zápise na štúdium:
a) výkaz o štúdiu
b) preukaz študenta s dizajnom ISIC v súlade s usmernením o štruktúre údajov a technickom
vyhotovení preukazu študenta, vydaným rozhodnutím MŠVV
zo dňa 1.marca 2004
Hlasovanie
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Článok 13
Hodnotenie študijných výsledkov
- AS ţiada o zmenu v texte Článku 13bod 7
(7) Predmety, za ktoré študent získal kredity na zahraničnej vysokej škole v rámci výmenného
študijného pobytu ERASMUS bez hodnotenia známkou sa zapisujú do indexu výkazu o štúdiu
ako výberové predmety s hodnotením „absolvoval“. O ich započítaní rozhodne prodekan pre
zahraničie na základe predloţených dokumentov.
Hlasovanie
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Článok 16
Zápis a absolvovanie predmetov a stanovenie formy zápisu predmetov na HTF
- AS VŠMU ţiada o doplnenie textu v Článku 16 bod 8
(8) Ak študent v určenom termíne neuskutoční zápis predmetov do AIS, (s výnimkou dôvodov
uvedených v Článku 8, bod 3. tohto predpisu) povaţuje sa to za zanechanie štúdia.
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Hlasovanie
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Článok 19
Stanovenie podrobných podmienok o priebehu štátnych skúšok
- AS poţaduje správne číslovanie kreditov v bode 6 tohto článku
(6) Podmienkou pripustenia ku štátnej skúške je získanie predpísaného počtu kreditov príslušného
študijného programu – v bakalárskom stupni 160 kreditov (študijný program cirkevná hudba 220
kreditov), v magisterskom stupni 150 90 kreditov a v doktorandskom stupni 125 kreditov.
Hlasovanie
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Článok 22
Konkrétny časový rozsah bakalárskych študijných programov
uskutočňovaných na HTF
- AS VŠMU navrhuje novú formuláciu textu
(1) HTF uskutočňuje tieto trojročné bakalárske študijné programy v odbore Hudobné
umenie:
a) klávesové nástroje (hra na klavíri, hra na akordeóne, hra na organe)
b) strunové a dychové nástroje (hra na husliach, hra na viole, hra na violončele,
hra na kontrabase, hra na harfe, hra na gitare, hra na flaute, hra na hoboji, hra na
klarinete, hra na fagote, hra na lesnom rohu, hra na trúbke, hra na pozaune
trombóne, hra na tube)
Hlasovanie
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

Článok 28
Konkrétny časový rozsah magisterských študijných programov
uskutočňovaných na HTF
15
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- AS VŠMU navrhuje novú formuláciu textu
(1) HTF uskutočňuje tieto dvojročné magisterské študijné programy v odbore Hudobné
umenie:
a) klávesové nástroje (hra na klavíri, hra na akordeóne, hra na organe)
b) cirkevná hudba
c) strunové a dychové nástroje (hra na husliach, hra na viole, hra na violončele, hra
na kontrabase, hra na harfe, hra na gitare, hra na flaute, hra na hoboji, hra na
klarinete, hra na fagote, hra na lesnom rohu, hra na trúbke, hra na pozaune trombóne,
hra na tube)
Hlasovanie
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Článok 34
Konkrétny časový rozsah doktorandských študijných programov
uskutočňovaných na HTF
- AS VŠMU navrhuje novú formuláciu textu
(1) HTF uskutočňuje tieto trojročné doktorandské študijné programy v dennej forme štvorročné
doktorandské programy v externej forme v odbore Hudobné umenie:
a) klávesové nástroje (hra na klavíri, hra na akordeóne, hra na organe)
b) strunové a dychové nástroje (hra na husliach, hra na viole, hra na violončele, hra
na kontrabase, hra na harfe, hra na gitare, hra na flaute, hra na hoboji, hra na
klarinete, hra na fagote, hra na lesnom rohu, hra na trúbke, hra na pozaune trombóne,
hra na tube)
Hlasovanie
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

Článok 32
Podrobnosti o štátnej – magisterskej skúške (štátna skúška magisterského študijného
programu)
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- AS navrhuje vypustiť zmätočnú prvú vetu v bode 12.
(12) Študent, ktorý nevyhovel v má právo na opakovanie skúšky z tejto časti. Štátnu skúšku
magisterského študijného programu alebo jej časť študent môţe opakovať najviac jedenkrát.
V prípade, ţe študent prekračuje štandardnú dĺţku štúdia, vzťahuje sa naňho povinnosť platiť
školné.

Hlasovanie
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
- AS navrhuje zmeniť odseky v bode 3 a 4 z hľadiska textu nasledovne
(3) Štátna skúška magisterského študijného programu v odbore hudobné umenie pozostáva:
a) z diplomovej práce a jej obhajoby z umeleckého výkonu (umeleckého projektu)
b) z obhajoby diplomovej práce
c) (b) z kolokviálnej skúšky z oblasti poznania odboru so zameraním na absolvovaný
študijný program.
(4) Štátna skúška magisterského študijného programu v odbore tanečné umenie pozostáva:
a) z obhajoby diplomovej práce z diplomovej práce a jej obhajoby
b) z kolokviálnej skúšky z oblasti poznania odboru so zameraním na absolvovaný študijný
program.

Hlasovanie
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Článok 26
Podrobnosti o štátnej – bakalárskej skúške (štátna skúška bakalárskeho študijného programu)
- AS navrhuje zmeniť odseky v bode 1 a 2 z hľadiska textu nasledovne
(1) Štátna skúška bakalárskeho študijného programu v odbore hudobné umenie pozostáva:
a) z obhajoby bakalárskej práce z bakalárskej práce a jej obhajoby
b) z kolokviálnej skúšky z oblasti teórie a dejín hudobného umenia.
(2) Štátna skúška bakalárskeho študijného programu v odbore tanečné umenie pozostáva:
Študijný program tanečné umenie – študijný plán choreografia a študijný plán tanečné
umenie:
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a) z obhajoby bakalárskej práce z bakalárskej práce a jej obhajoby
b) z kolokviálnej skúšky zo súboru predmetov tanečného umenia.
Študijný program tanečné umenie – študijný plán tanečná interpretácia:
a) z obhajoby bakalárskej práce z bakalárskej práce a jej obhajoby
b) z kolokviálnej skúšky z oblasti teórie a dejín tanečného umenia

Hlasovanie
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Článok 56
Všeobecné, záverečné a prechodné ustanovenia
- AS poţaduje upraviť gramaticky znenie záverečnej časti:
ČASŤ XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIEA
- AS poţaduje upraviť
1./stanoviť dátum schválenia v bode 5. – 7.3. 2014
2./vypustiť slovo „účinnosť“ v bode 6 a preformulovať jeho znenie.
3./ vloţiť nový bod č. 7
4./ pôvodný bod 7 zmeniť na 8 s vypustením slova „platnosť“
5./ Upresniť postavenie podpredsedníčky senátu
(5)Akademický senát VŠMU schválil tento Študijný poriadok HTF VŠMU na svojom zasadnutí
dňa 7. 3. 2014.
6)Tento Študijný poriadok HTF VŠMU nadobudol platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia
Akademickým senátom VŠMU, t. j. dňom.7.3. 2014.
(7)Tento Študijný poriadok HTF VŠMU nadobúda účinnosť 1. mája 2014
(8) Dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti tohto Študijného poriadku HTF VŠMU stráca
platnosť a účinnosť Študijný poriadok HTF VŠMU schválený Akademickým senátom VŠMU dňa
12.3.2012.
Doc. Dagmar Zsapková, ArtD.
zastupujúci predseda AS HTF VŠMU/ podpredsedníčka AS HTF VŠMU
Hlasovanie
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Zásady výberového konania - pokračovanie
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Článok 4
Výberové konanie pre obsadzovanie funkcií vedúcich zamestnancov VŠMU a fakúlt
- Predseda AS získal vyjadrenia k Čl. 4 od mgr. Púčikovej a doc Zsapkovej a na základe ich
návrhov AS ţiada o doplnenie textu v bode 3:
Článok 4
3. Výberové konanie uskutočňuje výberová komisia, ktorú zriaďuje vyhlasovateľ. Výberová
komisia má päť členov, z toho najmenej jedného člena zvoleného zamestnancami
zamestnávateľa, ktorého deleguje predseda Základnej organizácie Odborového zväzu
pracovníkov školstva a vedy pri VŠMU.
Ak člen výberovej komisie je predpojatý, oznámi túto skutočnosť ostatným členom komisie.
Hlasovanie
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
- AS VŠMU ţiada o vypustenie bodu 5 článku 4 a nahradenie ho citovaním bodu 6 §5 zákona 552
Z.z.
Hlasovanie
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Článok 5
Spoločné ustanovenia
- AS ţiada o úpravu znenia bodu 1:
1. Výberová komisia rozhoduje tajným hlasovaním, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas
predsedua.
Hlasovanie
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
AS ţiada o doplnenie textu v bode 3:
3.Uchádzač, ktorý sa v určený deň bez ospravedlnenia a zdôvodnenia nedostaví na osobný
pohovor je vylúčený z výberového konania.
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Hlasovanie
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
AS ţiada o doplnenie textu v bode 4:
4.Ak sa uchádzač zo závaţných dôvodov nemôţe dostaviť na osobný pohovor, ktorý je súčasťou
výberového konania, oznámi túto skutočnosť pred začiatkom konania osobného pohovoru,
písomne predsedovi výberovej komisie. Závaţnosť dôvodu nedostavenia sa na osobný pohovor
posúdi výberová komisia.
Hlasovanie
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Článok 6
Záverečné ustanovenie
AS ţiada rozdeliť body tohto článku z dvoch na tri a upraviť v nasledovnom znení a upraviť meno
aktuálneho predsedu AS VŠMU:
1.
2.
3.

Tieto Zásady boli podľa § 9 ods.1 písm. b) vysokoškolského zákona schválené Akademickým
senátom VŠMU dňa 7.3. 2014
Tieto Zásady nadobúdajú platnosť dňom schválenia Akademickým senátom VŠMU.
Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňa 1. apríla 2014.

prof. Daniel Buranovský ArtD., predseda AS VŠMU
Hlasovanie
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
AS VŠMU schvaľuje znenie Zásad výberového konania v zmysle úprav AS VŠMU na svojom
zasadnutí v dňoch 3.3. 2014 a 7.3. 2014 .
Hlasovanie
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
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Materiály vnútorných kontrol na VŠMU za rok 2013 predloţené rektorom VŠMU:
Kontrola hmotná zodpovednosť
Kontrola doprava
Kontrola registratúry
Kontrola stravovanie
Kontrola priznávania štipendií
Kontrola tuzemské sluţobné cesty
Vyhodnotenie kontrol
- AS VŠMU nemá výhrady k predloţeným materiálom berie na vedomie vyhodnotenie kontrolnej
činnosti za rok 2013.
Novela štatútu správnej rady
Na základe informácie od predsedu správnej rady Mgr. art. Dubeckého, ktorý senátu potvrdil, ţe s
predloţeným materiálom „Novela štatútu správnej rady“, ktorý leţí od 30.septembra 2013
v nezmenenej podobe, nebol oboznámený on, ani iný člen správnej rady
AS vracia predkladateľovi Štatút správnej rady z nasledujúcich dôvodov:
- AS ţiada, aby s novelou Štatútu boli oboznámení členovia Správnej rady
- AS VŠMU ţiada, aby sa urýchlene riešili predpisy správnej rady v súlade so zákonom 131/2002
Z.z.
- Uvedený materiál neobsahuje spôsob volieb do správnej rady, ktorý je definovaný v zákone
131/2002 Z.z.
- AS nemá k dispozícii pôvodný štatút správnej rady
- podľa predloţeného štatútu správnej rady a zápisnice správnej rady na webovom sídle VŠMU
AS VŠMU konštatuje, ţe pokiaľ v starom štatúte nie sú tieto náleţitosti formulované inakšie predseda ani podpredseda SR uţ nemajú platný mandát.
- AS VŠMU poţaduje zverejnenie všetkých zápisníc SR na webovom sídle VŠMU, aj tých, ktoré
tam zverejnené sú. ale nedajú sa otvoriť.
-AS VŠMU konštatuje, ţe správna rada si neplní zákonnú povinnosť uverejňovania správy
o činnosti najmenej raz do roka
- AS VŠMU poţaduje sumár funkčných období jednotlivých členov z kvóty ministerstva, z kvóty
rektora VŠMU a aj tých, ktorí sú navrhovaní senátom podľa §40 zákona 131/2002 Z.z.

Hlasovanie
Prítomní: 10
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Za: 10
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Bod Rôzne /
Predseda AS VŠMU informoval členov AS, ţe obdrţal list rektora, v ktorom upozorňuje na
nedostatky spojené s voľbami do AS VŠMU v siedmych bodoch
AS VŠMU berie na vedomie list rektora ohľadom volieb do AS VŠMU, týkajúci sa upozornenia
na nedostatky spojené s voľbami do AS VŠMU.
AS VŠMU pripája vyjadrenie k listu rektora VŠMU:
K bodu 1 –
AS konštatuje, ţe podľa čl. 4 – Zásady volieb do AS VŠMU, nie je spomenutá podmienka
uvedenia zverejnenia dátumu vyhlásenia volieb.
K bodu 2 –
AS konštatuje, ţe vnútorný predpis neupravuje a neurčuje nutnosť čitateľnosti podpisu.
K Bodu 3 –
AS konštatuje, ţe kaţdý člen AO má len jeden hlas, pretoţe volebné právo v sebe zahŕňa právo
voliť a byť volený. Iná alternatíva je diskriminačná.
AS VŠMU odporúča volebnej komisii, aby v riadku 15 v Spôsobe volieb „kaţdý člen môţe voliť
len za jednu komoru“ dala poznámku - citáciu čl. 2 bod 4 a čl. 5 bod 3 zo Zásady volieb, ku ktorej
prináleţí podľa fakulty a pracoviska.
AS pripomína rektorovi, ţe práve AS VŠMU navrátil volebné právo (voliť a byť volený)
zamestnancom s kratším úväzkom ako je ustanovený týţdenný pracovný čas.
K bodu 4 –
AS konštatuje, ţe vypísanie volieb podľa komôr obsahuje predpis Zásady volieb, ktoré sú verejne
prístupný materiál a to v čl. 2 bod 3 – Zásad volieb.
K bodu 5 –
AS konštatuje, ţe členovia volebnej komisie informovali AS VŠMU, ţe existuje mechanizmus,
ktorý zabezpečuje moţnosť volebného práva. (voliť a byť volený) v jednotlivých komorách.
Overená zápisnica zo zasadnutia AS VŠMU 10. 2. 2014 bola zaslaná internou poštou z dekanátu
HTF na rektorát VŠMU. Predseda AS VŠMU informoval členov AS, ţe dal pokyn na zverejnenie
Zásad volieb schválených 10. 2., ale dátum z predchádzajúceho zasadnutia 3.2. 2014 na nej ostal
omylom.
K bodu 6 AS konštatuje, ţe lokalita volieb je vypísaná v súlade s čl. 5 ods. 2 Zásadami volieb.
AS konštatuje, ţe DF VŠMU má sídlo na Ventúrskej ulici, dekanát DF sídli na Zochovej ulici a
vyučovanie väčšinou prebieha na Svoradovej ulici.
(AS nerozumie požiadavke, keď podľa súčasných platných predpisov má sídlo na Ventúrskej ulici,
v návrhu štatútu požaduje sídlo na Zochovej a voliči žiadajú voliť na Svoradovej ulici - lokalita
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vypísaných volieb je v súlade Zásadami volieb - "voľby sa uskutočňujú na každej fakulte
osobitne") - pozn. predsedu AS VŠMU
K bodu 7 –
AS má za to, ţe Volebná komisia nijakým spôsobom neodopiera právo vyjadriť sa k výberu
zástupcov samosprávy.
Hlasovanie
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Na základe informáci Mgr, art. L. Patkola a zistených skutočnostiach o majetkových priznaniach
rektora, navrhuje Mgr. art. L. Patkoló aby AS začal konanie o návrhu vo veci ochrany verejného
záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona voči rektorovi VŠMU vo veci
podávania majetkového priznania rektora verejnej vysokej školy
Akademický senát Vysokej školy múzických umení v Bratislave
začína konanie z vlastnej iniciatívy,
vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti rektorovi Vysokej školy
múzických umení v Bratislave doc. akad. mal. Milanovi Rašlovi, v zmysle Čl. 9 ods. 2 písm. a)
ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, vzhľadom na dôvodné podozrenie z
porušenia povinnosti ustanovenej v Čl. 7 ods. 1 písm. d) a ods. 2 ústavného zákona NR SR č.
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v
znení neskorších predpisov.
AS ţiada rektora o stanovisko k tejto záleţitosti.
Hlasovanie
Prítomní: 10
Za: 9
Proti: 0
Zdrţal sa: 1
AS neprijalo začatie konania.
AS na záver svojho zasadnutia zbilancoval svoju činnosť za svoje funkčné obdobie.
Predseda i členovia AS konštatovali, ţe v probléme rozporov medzi senátom a akademickými
funkcionármi nie je ochota zo strany vedenia VŠMU riešiť nazbierané problémy a diskutovať
o nich.
Predseda AS VŠMU poďakoval všetkým prítomným.
Zasadnutie bolo ukončené: 20:55 hod..
Zápis zostavil: P. Pilař
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