AKADEMICKÝ SENÁT v š m u
ZÁPISNICA
z rokovania AS VŠMU, dňa: 14. 05. 2018
_________________________________________________________
Prítomní členovia podľa prezenčnej listiny:
Predseda AS VŠMU: prof. Peter Pavlac
Po d pre ds e do via A S VŠM U: Mg r. V la d imí r S lan in ka , Ja kub U r íč ek
Č le no vi a AS VŠ MU : do c. Ri cha rd Žo lko A r tD., Mg r. a rt . Ľ ubo š B er ná th, A rtD, MgA .
Pete r Č i sa r ik , d o c. Fr a nt i še k Per g ler, A rt D., M gr. Eva Ju k lová , Má r io Ho ude k,
D an ie l Ho rňá k, B c. Ma tú š Op ar ty, M i ro sl a va Or a vcová,
Ho st ia : do c. Má r ia He inzová, A r tD., re ktor ka VŠM U, In g. Jan a C ibu l čí ková
O sp raved lne ní : M g r. a rt . M ich al Rež ný, Ar tD., M g r. Z uzana Moj ž iš ová, Ph D., p rof.
B or i s Len ko A rt D., Ver oni ka Gr egu šová ,
O ve ro vatel ia zá pi sn ice : prof. Peter Pavlac, B c. M atú š O pa rt y
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prerokovanie a schvaľovanie Výročnej správy
o činnosti VŠMU (za rok 2017)
Prerokovanie a schvaľovanie Výročnej správy
o hospodárení VŠMU (za rok 2017)
Rokovanie a hlasovanie o návrhu rozpočtu
VŠMU pre rok 2018
Prerokovanie a schválenie aktualizácie
Dlhodobého zámeru VŠMU - Priorít na rok
2018
Vytvorenie finančnej komisie AS VŠMU
Rôzne

PRÍLOHY:
• Výročná správa o činnosti VŠMU za rok 2017
(+prílohy k správe)
• Výročná správa o hospodárení VŠMU za rok
2017 (+prílohy k správe)
• Metodika rozdelenia dotácií pre VŠMU na rok
2018
• Rozpis dotácie VŠMU na rok 2018
• Dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej,
vývojovej, umeleckej a v ďalšej tvorivej
činnosti VŠMU (priority pre rok 2018)
PRIEBEH:
Predseda AS VŠMU prof. Peter Pavlac privítal členov AS VŠMU. Krátko informoval o programe
a zmene programu výmenou bodu 3. za 4. bod, z dôvodu ospravedlnenia neúčasti na AS VŠMU, Mgr.
art. Michala Režného, ale zároveň prísľubu účasti na AS VŠMU, Mgr. Slaninku, ktorý kvôli skúšaniu
študentov mohol prísť až o niečo neskôr. Predseda AS VŠMU, prof. Pavlac zároveň informoval, že ho
AS FTF požiadal o mimoriadne zaradenie prerokovania štatútu FTF do programu AS VŠMU a po
uvážení AS VŠMU aj jeho schválenie. V štatúte sa objavili nezrovnalosti so zákonom o VŠ, najmä
ohľadne voľby dekana. V doobedňajších hodinách zasadal senát FTF, aby opravil nájdené chyby. Takto
opravený štatút je potrebné z časového dôvodu schváliť AS VŠMU. Dáva teda na zváženie AS, či
schváli tento štatút. Štatút FTF predstaví predseda AS FTF. v bode 6. Rôzne, pán Oparty za študentov

navrhol, aby sa v tomto bode prerokovala komunikácia AS smerom k študentom o.i. aj napr. zriadenie
facebooku AS VŠMU.
O zmene programu dal predseda AS VŠMU hlasovať.
ZA:11
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0
Voľba overovateľa - za II. overovateľa zápisnice bol zvolený, Bc. Matúš Oparty
ZA:10
PROTI:0
ZDRŽAL SA:1
BOD 1: Prerokovanie a schvaľovanie Výročnej správy o činnosti VŠMU za rok 2017
Rektorka VŠMU doc. Heinzová predniesla komentár k Výročnej správe o činnosti VŠMU za rok 2017,
v ktorej uviedla najdôležitejšie fakty o činnosti za rok 2017. Sú v nej uvedené nielen personálne zmeny
v senátoch a Správnej rade VŠMU, ale množstvo iných významných veci, ktoré posúvali školu dopredu,
projekt internacionalizácie, projekt budovania značky školy, Digitálna artotéka, nákup hudobných
nástrojov.
Podpísanie
spolupráce
s univerzitou
v Colorade,
čo
umožní
výmenu
študentov a pedagógov v rámci mobilít. V rámci dotvárania rozpočtu vyzdvihla projekty na jednotlivé
granty, ktoré prinášajú hlavne dofinancovanie umeleckej a vedeckej činnosti. Ocenila a vyzdvihla
námahu všetkých riešiteľov, ktorí vkladajú energiu do vypracovania grantov, napriek tomu, že získané
finančné prostriedky nie sú vysoké. Informovala, že VŠMU sa nemôže uchádzať o veľké európske
granty, pretože majú iné, ako umelecké zameranie (informačné, komunikačné technológie, výroba,
prírodné vedy, atď.). V roku 2019 sa má prijať zákon o kvalite vzdelávania, čo sa určite dotkne aj našej
školy. VŠMU bude musieť aktualizovať všetky dokumenty súvisiace s novými zákonmi. Súčasťou
správy je prehľad umeleckej činnosti pedagógov a interných doktorandov VŠMU, ktorá sa priaznivo
odrazila vo finančnej dotácii na rok 2018. Rektorka informovala, že vedenie školy vyvíja veľké úsilie
smerom k CVTI i ministerstvu, aby umelecké výkony VŠMU boli korektne hodnotené. p. Oparty - Ako
sa škola sa snaží udržiavať tempo vzdelávania s ostatnými školami, keď v knižnici je 0-online periodík?
Ako je možné udržať toto tempo bez internetu? Bude sa v najbližšom období v tom niečo radikálne
robiť? Je možné sprístupniť archív záverečných prác, napr. online? Rektorka – Vedenie VŠMU počíta s
modernizáciou a rekonštrukciou knižnice. O prístupných on-line databázích informuje fakulty
riaditeľka knižnice. Ak majú študenti nejaké návrhy k zakúpeniu špeciálnych databáz, resp. časopisov,
môžu sa obrátiť na prorektora p. prof. Buranovského, prípadne na rektorku. Pri plánovaní
rekonštrukcie knižnice navrhol vedeniu spoluprácu bývalý člen AS VŠMU, Ing. Mgr. Art. P. Pilař, ktorý
pripravuje návrhy (vizualizácie). K záverečným prácam - postupne sa digitalizujú, ale ich sprístupnenie
je možné len prezenčnou formou. Pán Oparty - študenti sa chcú inšpirovať predchádzajúcimi
skúsenosťami a uľahčiť si štúdium. Nie je žiaden online katalóg. Doc. Žolko - má vyjsť nový zákon
o osobných údajoch a bude asi problém so sprístupnením online. Pani rektorka- ide tu o sprístupnenie
zoznamu? P. Oparty - Áno, ide o to, aby sme sa mohli dostať na pôde školy k informáciám a nemusí to
byť online. Pani rektorka - O možnostiach sa bude informovať u riaditeľky knižnice.
Hlasovanie za schválenie Výročnej správy o hospodárení VŠMU za rok 2017
ZA:11
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0
Uznesenie č. 1 AS VŠMU schválil Výročnú správu o činnosti VŠMU za rok 2017
Na zasadnutie AS VŠMU sa dostavil pán Mgr. Slaninka, ale pokračovalo sa podľa schváleného
programu.
BOD 2: Prerokovanie a schvaľovanie Výročnej správy o hospodárení VŠMU za rok 2017
Kvestorka VŠMU – Ing. Cibulčíková - Výročná správa bola zostavená v súlade zo zákonom
o účtovníctve a všetkými pokynmi ministerstva školstva. Celkové hospodárenie za minulý rok bolo
priaznivé. VŠ dosiahla zisk 622.tis. €. Zisk bol tvorený z viacerých častí. Bola to dotácia zo štátu, kde
ten zisk bol najväčší, takmer 209.tis.€, zisk z poplatkov zo školného 76.tis . €, podnikateľská činnosť
takmer 37.tis.€. Tento hospodársky výsledok je rozdelený za jednotlivé fakulty. Za rok 2017 DF
dosiahla 40.tis.€, FTF 329.tis.€, HTF 179 tis. € a R 72.tis.€ V takýchto výškach boli aj pridelené dotácie
na jednotlivé fakulty. Príjmy na VŠ sú rozdelené hlavne na dotácie od štátu, účelovo určené
prostriedky na kapitálové dotácie, tretia časť príjmov ma charakter príjmov dotácie školstva. U bežnej
dotácie je medziročný nárast o 693 tis. €, kapitálová dotácia-medziročný nárast 482 tis, €, ostatný
medziročný kapitálový nárast 16 tis. €. Kapitálové dotácie 200 tis. € na dobudovanie technológie
vzduchotechniky Dvorana, čo sa bude sa riešiť v roku 2018 a digitálnu artotéku 292 tis. € Okrem
týchto príjmov sú príjmy spojené s poplatkami za školné, štipendijný fond. Do ostatných príjmov sú
zahrnuté príjmy z audiovizuálneho fondu, príjmy z Erasmu. Keď to spočítame dostaneme celkové
výnosy školy – z prevádzkových dotácií 7,9 milióna €, celkové príjmy sú 8,1 milióna €, v tom sú aj
zahrnuté výnosy z podnikateľskej činnosti 67 tis €. Poklesli dotácie na učiteľské a študentské mobility,

pokles dotácie na školné, kvôli menšiemu počtu študentov, najväčší pokles za prekročenie
štandardnej dĺžky štúdia, ale je nárast v externej forme štúdia. Dobrá dotácia nám umožnila, aby sme
realizovali také činnosti, ktoré si vyžadovali vyššie výdavky. Najväčšie položky v súvislosti legislatívou,
upravovanie miezd pedagógov, narástli dohody za vykonané práce, odmeny za dosiahnuté výsledky v
decembri. Nákup majetku vo väčšom množstve, nárast o 260 tis.€ a údržba 62 tis €. Výdavky na
obstaranie majetku realizované v rámci rozpočtu, nákup 3 ks klavírov, modernizácia pracovísk na FTF,
úprava vstupu na HTF vytvorená artotéka, lokálna sieť a PC technika a komunikačná technika.
p. Bernát- Akú podnikateľskú činnosť môže realizovať VŠ? Rektorka – škola má Zásady podnikateľskej
činnosti, kde je vymenovaných viacero možností vykonávania podnikateľskej činnosti, kde spadá
okrem iného prenájom hnuteľného i nehnuteľného majetku. Podnikateľská činnosť nesmie ohrozovať
hlavnú činnosť školy. O prenájmoch majetku na fakultách rozhodujú dekani. Doc. Pergler - Je niekde
zachytená suma z prenájmov Dvorany, klavírov a je tá suma je vyššia ako suma, ktorá sa dáva na
opravu hudobných nástrojov? Rektorka – Informácie o konkrétnych získaných prostriedkoch za
prenájom nástrojov na HTF má tajomník HTF. Podmienky prenájmu na HTF sú zachytené vo
vnútornom predpise: Podmienky využívania a cenník prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku
VŠMU v priestoroch HTF. Dekan môže podpisovať zmluvy do výšky 2000 €. Doc. Pergler- Mohlo by to
byť niekde zverejnené? Kvestorka- Na to nám bude slúžiť zavedenie kalkulácie nákladov, ktorý by nám
mal každú tu miestnosť zaradiť podľa kalkulácie a náklady rozpočítať, tak by sme vedeli lepšie
smerovať podnikateľskú činnosť. Doc. Pergler – Existuje cenník? Pani rektorka - Áno, je zverejnený na
web stránke VŠMU aj HTF. Prof. Žolko – ako sa riešia zatečené miestnosti po búrke, pretože sa ničí
elektronika? Kvestorka – viac miestností nám zatieklo po búrke, máme to riešené v rámci poisťovní.
Rektorka- ateliér nemal byť umiestnený v pivničných priestoroch, pretože tie priestory sú stále
ohrozené vodou z dôvodu, že stavba je umiestnená pod kopcom a voda steká práve do pivničných
priestorov. Musíme perspektívne nájsť lepší priestor. Prof. Pavlac – pozitívna správa je, že sme
v plusových číslach, pretože v minulosti sme boli v horšej kondícií.
Hlasovanie za schválenie Výročnej správy o hospodárení VŠMU za rok 2017
ZA:12
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0
Uznesenie č. 2: AS VŠMU schválil Výročnú správu o hospodárení VŠMU za rok 2017
BOD 3: Prerokovanie a schválenie aktualizácie Dlhodobého zámeru VŠMU - Priorít na rok 2018
Rektorka VŠMU doc. Heinzová - v roku 2018 je pre VŠMU kľúčový pre naše plánovanie, pretože končí
etapa dlhodobého zámeru, ktorý bol od roku 2013 do roku 2018. Na jeseň bude prebiehať diskusia o
novom dlhodobom zámere, ktorý bude brať do úvahy nový zákon o VŠ a zákon o kvalite VŠ. Mnohé
priority, ktoré sa spomínajú v tomto zámere sú už v procese riešenia, alebo sú niektoré už ukončené.
Doc. Pergler- neuvažuje sa aj o zvýšení počtu doktorandov? Rektorka – MŠ momentálne nevyčleňuje
špeciálne prostriedky na doktorandov, fakulty môžu rozhodnúť o počte prijatých, ale musia brať do
úvahy ich financovanie počas troch rokov. Škola by mala vytvárať väčší priestor pre pedagogické
pôsobenie doktorandov, na druhej strane v návrhu akčného plánu rozvoja doktorandského štúdia v SR
sa uvažuje o legislatívnej zmene maximálnej povinnosti pedagogickej činnosti v rámci štúdia,
obmedzujúcej pedagogickú a inú odbornú činnosť doktorandov.
Doc. Pergler- navrhuje povzbudiť dekanov pre prijímanie doktorandov, pretože doktorandi svojou
umeleckou činnosťou tiež prinášajú škole peniaze. Pani rektorka- na doktorandské štúdium by mali
byť prijatí uchádzači, ktorí sa vymykajú z priemeru, aby boli aj tými, ktorí vrátia prostriedky cez svoju
umeleckú a vedeckú činnosť.
Hlasovanie za schválenie aktualizácie Dlhodobého zámeru VŠMU – Priorít na rok 2018
ZA:12
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0
Uznesenie č. 3: AS VŠMU schválil aktualizáciu Dlhodobého zámeru VŠMU – Priorít na rok 2018.
BOD 4: Rokovanie a hlasovanie o návrhu rozpočtu VŠMU pre rok 2018
Kvestorka VŠMU Ing. Cibulčíková - Návrh rozpočtu zohľadňuje metodiku MŠ per rok 2018
a zohladňuje niektoré špecifiká VŠMU, který boli dohodnuté v roku 2017. Ide o o prerozdelenie
prostriedkov nákladov na KJ podľa odučených hodín a nie podľa študentov na fakultách. Tiež
rozdelenie prostriedkov podľa umeleckej tvorby pomerom 70% podľa umeleckej činnosti a 30%
rovnakým dielom na jednotlivé fakulty a rektorát, prihliadajúc na rozdielne podmienky umeleckej
činnosti fakúlt. Pre tento rok v tovaroch a službách boli naplánované rozsiahlejšie opravy a údržba,
ktoré zabezpečí rektorát aj fakulty. Celkový rozpis dotácie na VŠMU na rok 2018 predstavuje čiastku
8 204 570,- €.

Medziročne vzrástla dotácia o 1 236 745,-€ a na jednotlivých fakultách DF 431 143,-€, FTF 416 722,-€,
HTF 236 254,-€, rektorát - 88 063,-€ a prevádzka 64 563,-€. Z celkového rozpočtu boli odčlenené
prostriedky na odvody. Priaznivý rozpočet nám umožňuje plánovať mnohé rekonštrukcie a vylepšenie
priestorov školy na čom sa zúčastnia aj rektorát aj jednotlivé fakulty. Dotácia na mzdy vo výške
3 326 020,- € sa rozdelí na fakulty VŠMU podľa počtu študentova absolventov na jednotlivých
fakultách vo výške 2 340 922,- €. Ako pani rektorka povedala, dotácie na mzdy nestačia a preto sa
rozdelia aj z publikačnej a umeleckej činnosti vo výške 867 512,-€. Rozdelia sa v dvoch častiach a to:
58 697,- € na základe % podielu jednotlivých fakúlt na získaných finančných prostriedkoch
v publikačnej činnosti a 808 815,- € na základe % podielu jednotlivých fakúlt na získaných finančných
prostriedkov v umeleckej činnosti. Dotácia na mzdy pre potreby mimo fakultných pracovísk bude
riešená rovnakým percentuálnym podielom, akým sa fakulty podieľajú na dotácií. Dotácia na mzdy KJ
je rozpočítaná na fakulty, podľa počtu odučených hodín, rovnako ako v minulom roku.
Sociálne štipendia sú riešené dotáciou z MŠVVaŠ v plnej výške. Motivačné štipendiá sú určené pre
10% študentov vo výške 500,-€, na študenta a rok. Pani rektorka doplnila ohľadne rekonštrukcie
knižnice, že práce podliehajú verejnému obstarávaniu, čo je zdĺhavý proces a je možné, že sa to v lete
2018 nestihne. Okrem toho je naplánovaných ešte päť objektov školy na rekonštrukciu, napríklad
Dvorana, vzduchotechnika, KBT DF na Zochovej, sociálne zariadenia na HTF, úpravy na FTF a na
Ventúrskej ul. Ideálny čas na tieto práce je v letných mesiacoch, aby počas výučby škola mohla
fungovať. P. Oparty - to znamená, že knižnica nepôjde do rekonštrukcie? Pani rektorka- rekonštrukciu
knižnice plánujeme, ale vzhľadom na to, že pán Pilař doteraz nepredložil návrhy, nie je možné práce
plánovať a obstarávať. P. Oparty – to znamená, že sme všetko nechali na študentov? Pani rektorkavedenie školy uvítalo aktivitu študentov, konkrétne p. Pilařa. Pokiaľ návrhy nebudú v najbližšom čase
predložené, obráti sa na komoru architektov. Pani kvestorka- vedenie bude pokračovať v prípravných
prácach, aby rekonštrukcia prebehla na budúce leto. Pán Oparty - na rekonštrukciu je vyčlenená iba
položka 10 000 €? Pani kvestorka – v rozpise dotácie je vyčlenená len časť prostriedkov, najväčšia
položka bude hradená z fondov reprodukcie, príp. z rezervných fondov. Pán Oparty- jednoznačne
rekonštrukcia knižnice má prioritu pre všetky fakulty. Doc. Pergler – Ako je to s prostriedkami na
edičnú činnosť? Pani rektorka – edičnú činnosť budú mať vo svojom rozpočte rozpísané fakulty. Budú
vytvorené podúčty a fakulta si sama bude s prostriedkami hospodáriť. Doc. Pergler - navrhuje
vytvorenie vysvetľujúcej “legendy” k tabulkám určeným na prejednanie AS VŠMU, kde bude
rozpísané, čo znamenajú jednotlivé skratky.
Hlasovanie o návrhu rozpočtu VŠMU pre rok 2018
ZA:12
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0
Uznesenie č. 4: AS VŠMU schválil návrh rozpočtu VŠMU pre rok 2018
Na pôdu AS VŠMU prišli prezentovať Štatút FTF VŠMU: predseda AS FTF VŠMU prof. Párnický, p. Mgr.
Keeble, JUDr. Vaculčíková
BOD 5: Vytvorenie finančnej komisie – predseda AS VŠMU, prof. Pavlac navrhol vytvorenie finančnej
komisie, ktorá by sa v budúcnosti zaoberala ešte pred zvolaním AS VŠMU predloženými tabuľkami.
Táto komisia by mala byť tvorená minimálne jedným študentom a jedným pedagógom. Nevyplýva
z toho žiadna zodpovednosť, ale ide o bližšie prezretie predložených financií zo strany vedenia. Boli
navrhnutí p. Oparty, p. Uríček, p. Mgr. Slaninka.
Hlasovanie za predložených kandidátov finančnej komisie
ZA:9
PROTI:0
ZDRŽAL SA:3
Uznesenie č. 5: AS VŠMU schválil vytvorenie finančnej komisie
BOD 6: Rôzne: Prerokovanie zmien v štatúte FTF VŠMU a jeho následné schválenie – prezentoval
predseda AS FTF prof. Párnicky a Mgr. Keeble. Tento rok bude voľba dekana FTF, ktorá by sa mala
uskutočniť najneskôr v júni. Pani právnička JUDr. Vaculčíková upozornila AS FTF na nesúlad štatútu zo
zákonom o VŠ. Z tohto dôvodu bol upravený štatút FTF a bol doňho tiež vložený čl. 7 o spôsobe voľby
dekana FTF VŠMU a o spôsobe prijatia návrhu na jeho odvolanie. Dnes na mimoriadnom zasadnutí AS
FTF sme tento opravený Štatút FTF, ktorý striktne rešpektuje zákon o VŠ schválili. Žiadame predsedu
AS VŠMU prof. Pavlaca a členov AS VŠMU po ich uvážení o jeho schválenie z dôvodu časovej tiesne
voľby dekana FTF VŠMU. Pani JUDr. Vaculčíková doručila zápisnicu z AS FTF na AS VŠMU s prílohou
schváleného znenia Štatútu FTF, čím potvrdila, že nič by nemalo brániť schváleniu Štatútu FTF AS
VSMU. Predseda AS VŠMU Prof. Pavlac - ide o mimoriadnu situáciu, pretože podľa pokynov AS VŠMU
by mal byť dokument AS VŠMU predložený 10 dní vopred a preto je na členov AS VŠMU aký postoj

zaujmu. AS VŠMU sa rozhodol mimoriadne hlasovať o predloženom Štatúte FTF, ale v budúcnosti by
sa chcel vyhnúť takémuto precedensu.
Hlasovanie za Štatút FTF VŠMU
ZA:11
PROTI:0

ZDRŽAL SA:1

Uznesenie č. 6: AS VŠMU schválil Štatút FTF VŠMU
Pre neodkladné povinnosti z AS VŠMU odišli Mgr. Juklová, Mgr. Slaninka
V bode Rôzne: pokračoval p. Oparty návrhom na zriadenie Facebooku AS VŠMU, čo dôvodil
nevyhnutnosťou väčšej informovanosti študentov o možnostiach podávania návrhov, dopytov atď. na
AS VŠMU. Pýtal sa, či sa prostredníctvom facebooku, internetu môžu poskytovať informácie ohľadom
školy, niektorých bodov zo zasadnutí AS VŠMU a pod. Takýmto spôsobom (FB), či dotazníkom, či
google dokumentom, by sa mohli zberať podnety od študentov na zlepšenie chodu školy. Išlo
predovšetkým o komunikáciu AS VŠMU študentom navonok a dovnútra. Prebehla diskusia, kde
hlavne členovia AS VŠMU, zo zamestnaneckej časti – spochybnili vhodnosť facebooku (ako
komunikačného kanála) v linke študenti a AS VŠMU. Existuje stránka VŠMU, ktorú má na starosti pani
Moláková. VŠMU má tiež aj svoje vnútorné informácie, ktoré nie je vhodné zverejňovať. Problém
môže nastať aj po prijatí nového zákona o osobných údajoch. Informácie sa môžu získavať
prostredníctvom stránky VŠMU. Prof Pavlac- existuje mail AS VŠMU, kde sa môžu podávať
podnety. Je možnosť vytvoriť komunikačný mail, kde by študenti mohli dávať podnety a postrehy.
Prof. Pavlac navrhol oslovenie p.Slaninku, ktorý administruje informácie AS VŠMU pre možnosti
väčšieho informačného prepojenia v línii Akademická obec - Akademický senát.

V Bratislave: 14. 05. 2018
Overili:
Prof. Peter Pavlac
Bc. Matúš Oparty

zapísala: Mgr. Alena Škorvagová

