AKADEMICKÝ SENÁT VŠMU

Zápisnica č. 9
zo zasadania AS VŠMU, dňa 19.novembra 2013
Program:
1. Rokovanie o stanovisku rektora k schválenému štatútu
Prítomní členovia podľa prezenčnej listiny:
za komoru učiteľov:
predseda senátu prof. Daniel Buranovský, ArtD. (HTF)
za DF:
prof. Ján Uličiansky
za FTF:
doc. Alena Bodingerová, ArtD.
prof. Ondrej Slivka, ArtD.
za HTF:
doc. Hana Štolfová Bandová, ArtD.
doc. Imrich Szabó, ArtD.
za komoru študentov:
za DF:
Pavol Pilař
za FTF:
Mgr. art. Ivan Bobčík
za HTF:
Mgr. Matúš Ivan
za komoru odborných pracovníkov:
Mgr. Eva Juklová
za Katedru jazykov:
Mgr. Mária Vargová
Doplnenie programu schôdze o bod 2. Rôzne
Hlasovanie:
Prítomných: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 1/ programu schôdze - Rokovanie o stanovisku rektora k schválenému štatútu
Pán rektor predniesol pripomienky k navrhnutým úpravám štatútu:
Článok 55 ods.6 písm.c/
Schválené znenie:
Rektor môže školné odpustiť ak:
c/ je študent zamestnancom VŠMU v pracovnom pomere alebo na základe dohody o vykonaní
práce.
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Pripomienky rektora:
1. Navrhnuté znenie tým, že pre účely odpustenia školného v súvislosti s dohodami o vykonaní
práce, sa neviaže na ďalšie pripomienky nevyhnutné pre konečné rozhodnutie, neumožňuje
rektorovi diferencovaný prístup medzi žiadosťami z dôvodu trvalého pracovného pomeru
a žiadosťami z dôvodu dohody o vykonaní práce. Podľa navrhnutého znenia totiž už len
samotná existencia dohody o vykonaní práce je automatickým dôvodom na odpustenie
školného, pričom navrhnuté znenie dáva na rovnakú úroveň pracovný pomer s dohodou
o vykonaní práce, čo v konečnom dôsledku znevýhodňuje študentov – zamestnancov VŠMU
v trvalom pracovnom pomere, u ktorých je možné odpustenie ročného školného považovať za
určitú formu benefitu za vykonanú prácu zo strany svojho zamestnávateľa – VŠMU, oproti
študentom s dohodou o vykonaní práce, ktorá sa uzatvára jednorázovo – podľa potreby
a v rozsahu práce aj len na niekoľko hodín, ale benefit v podobe odpustenia školného by mali
mať rovnaký.
2. Tým, že dohoda o vykonaní práce s VŠMU v súvislosti s odpustením školného nie je viazaná
na vopred určený minimálny počet hodín, na ktoré musí byť dohoda uzatvorená, je navrhnuté
znenie aj ľahko zneužiteľné pre prípadné obchádzanie povinnosti zaplatiť školné.
3. Dohodu o vykonaní práce nemá žiadna verejná vysoká škola v SR vo svojom štatúte uvedený
ako dôvod na odpustenie školného a v tomto smere je VŠMU jediná.
Alternatívne návrhy rektora na novú úpravu:
1. Odpustenie ročného školného ponechať len v súvislosti s pracovným pomerom doktorandov
a dohody o vykonaní práce vypustiť.
alebo
2. Odpustenie ročného školného v prípade pracovného pomeru ponechať v pôvodnom znení
a v prípade dohôd o vykonaní práce viazať odpustenie ročného školného na podmienku, že
rozsah práce na ktorý sa dohoda uzatvára nesmie byť menší ako .... hodín (napr. 250)
v kalendárnom roku.
Poznámka: § 226 ods.1 Zákonníka práce limituje dohody o vykonaní práce maximálne 350
hodinami v kalendárnom roku.
Stanovisko rektora k návrhu nového znenia článkov 75 a 76 štatútu:
Tým, že rozhodnutie Ministerstva školstva o registrácii štatútu nadobudlo právoplatnosť
v dôsledku čoho štatút nadobudol účinnosť od 13.8.2013 sa potvrdilo, že jeho obsah je v súlade
s platnou legislatívou. V konečnom dôsledku to potvrdzuje aj charakter a rozsah v súčasnej dobe
navrhovaných úprav štatútu, ktoré sú vyvolané špecifickými podmienkami a ktoré sa týkajú
výlučne znenia článku ohľadne Akademickej obce VŠMU a článku ohľadne odpustenia školného
v prípade študentov zamestnancov VŠMU, pričom zostávajúce ustanovenia štatútu nie sú novými
úpravami dotknuté a zostávajú bez zmeny. Z tohto dôvodu ide o zmenu štatútu a nemôže ísť
o jeho zrušenie, ktoré prichádza do úvahy jedine v prípade zmeny legislatívy, kedy je nevyhnutné
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pristúpiť k vydaniu nového a k zrušeniu starého štatútu z dôvodu, že jeho ustanovenia sú v rozpore
so zákonom.
Preto v zmysle ustanovenia § 103 ods.1 a ods.7 Zákona o vysokých školách predložím na
Ministerstvo školstva akademickým senátom schválené úpravy štatútu na zaregistrovanie vo
forme dodatku k už zaregistrovanému štatútu a na webovej stránke VŠMU bude zverejnené len
úplné znenie štatútu, t.j. znenie v zmysle schválených úprav akademickým senátom, ktoré
prostredníctvom dodatku zaregistrovalo Ministerstvo školstva. Súčasne si dovoľujem upozorniť,
že v upravenom znení štatútu tak ako mi bol predložený akademickým senátom nezodpovedá
číselné označenie strán uvedených v obsahu v súvislosti s jednotlivými článkami s ich číselným
označením na konkrétnej strane.
K navrhnutej zmene ustanovení štatútu týkajúcich sa akademickej obce nemám pripomienky,
keďže s touto úpravou som súhlasil aj v pôvodnom znení štatútu, ktorý som predložil na
ministerstvo k registrácii.
Diskusia:
K podnetom rektora členovia senátu diskutovali. K článku 55 štatútu pripomenuli, že štatút
a jednotlivé jeho body a články majú mať rámcový charakter a v prípade školného má rektor
právomoci, ktoré bližšie definuje v Smernici o školnom a poplatkoch, kedy a za akých
špecifických podmienok školné môže odpustiť.
K schválenému článku 75 a 76 sa členovia senátu vyjadrili v tom zmysle, že prijatie dodatku
nezodpovedá okolnostiam registrácii štatútu, nakoľko znenie v súčasnosti platného znenia štatútu
bolo prijaté neštandardným spôsobom a podľa návrhu pracovníka Ministerstva školstva SR
umožňuje prijať nový štatút, z čoho vyplýva, že sa ruší štatút predchádzajúci.
Hlasovanie za zmenu na návrh rektora VŠMU v Článku 55 ods.6 písm. c/ :
Prítomných: 11
Za: 2
Proti: 7
Zdržali sa: 2
Hlasovanie za platnosť znenia štatútu VŠMU schváleného dňa 23.10.2013 :
Prítomných: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Uznesenie:
Akademický senát poveruje rektora VŠMU, aby predložil návrh Štatútu VŠMU schváleného
Akademickým senátom dňa 23. októbra 2013 na Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu do
22.11. 2013.
Prítomných: 11
Za: 11
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Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 2/ programu schôdze - Rôzne
Akademický senát sa dohodol na urýchlenom vypísaní volieb do akademických senátov a komôr.
Predseda senátu vyzve akademické senáty fakúlt a komory, ktorých sa to týka, aby začali
s prípravou volieb podľa príslušných predpisov.
Akademický senát sa dohodol na najbližšom zasadnutí dňa 27.11.2013, kde bude predbežne
prerokovávať vnútorné predpisy, ktoré sa týkajú volieb do akademického senátu. V prípade, ak
v tom čase bude zaregistrovaný nový štatút VŠMU, tento deň bude tieto predpisy schvaľovať.

Zápis zostavila: Mgr. Eva Juklová
Na základe dodatočného elektronického hlasovania o overovateľoch zápisnice boli zvolení
overovateľmi tohto zasadania AS VŠMU doc. Alena Bodingerová a Pavol Pilař
Počet členov senátu: 11
počet hlasujúcich pre rollam: 10
hlasujúci za navrhnutých overovateľov: 10
nezúčastnil sa hlasovania: 1
Overovatelia zápisu:
doc. Alena Bodingerová, ArtD.
Pavol Pilař

prof. Daniel Buranovský ArtD.
predseda AS VŠMU
V Bratislave dňa 19.11. 2013

