Správa o činnosti AS VŠMU za obdobie mandátu
18.3. 2010 – 18.3. 2014
Zvolení členovia AS VŠMU v uvedenom období:
DF
prof. Čanecký, prof. Uličiansky. Doc. Mokoš
HTF doc. Bandová, doc. Szabó, mgr.art. Meričko
FTF prof. Slivka, doc. Bodingerová, mgr. art.Borušovičová
DF
štud. p. Mišovič, p. Surovková
HTF štud. p. Heriban, p. Hanyová
FTF štud. p. Kičák, p. Šoltés
VUP mgr. Juríčková
OZ
mgr. Juklová
KJ
mgr. Kissová
Dovolení členovia
December 2010 – Buranovský za HTF (namiesto mgr. Merička)
Mgr. Maroš za DF
Marec 2013 – Mgr. Mária Vargova za KJ,
Mgr.art. Ladislav Patkoló, Mgr. Ivan Matúš za HTF
Pavol Pilař za DF,
Mgr.art. Ivan Bobčík a Mgr.art. Ondrej Synak za FTF
Dovolení členovia (december 2013):
Po zániku členstva právne od 1.1. 2013, po skončení vedomia „dobrej vôle“ od 16. 10. 2013
(doc. Mokoš, mgr. Borušovičová) a po odchode mgr. Juríčkovej
Doc. Mokoš za KVUP
Mgr. Borušovičová za FTF
Prof. Čahojová za DF
Abdikovali (marec 2013):
Prof. Čanecký, prof. Čahojová, doc. Mokoš, mgr. Juklová)

Činnosť AS VŠMU v zmysle zápisníc:
18.3. 2010
Spoločné zasadnutie starého i nového AS VŠMU s programom voľby predsedu a dvoch
podpredsedov novozvoleného AS VŠMU a Správa o činnosti odstupujúceho AS VŠMU
24.3. 2010
Zasadnutie AS s programom opätovných volieb predsedu, podpredsedu AS a členov do RVŠ a ŠRVŠ
Vzhľadom k tomu, že voľby predsedu nového akademického senátu zo dňa 1 8. marca 2010
boli anulované, lebo na základe ,,Zásad volieb do AS VŠMU" bol predseda zvolený neplatným počtom
hlasov, zvolal rektor VŠMU prof. Ondrej Šulaj nové zasadnutie AS
V druhom kole volieb bol zvolený prof. Peter Čanecký za predsedu AS VŠMU
V druhom kole bola zvolená doc. Alena Bodingerová za podpredsedu AS VSMU
Následne senát zvolil člena do Rady vysokých škôl - Mgr.art. Jozef Meričko, ArtD.
Vo voľbách do Študentskej rady VŠ bol v druhom kole zvolený mgr.art. M. Kičák

13.4. 2010
Zasadnutie AS s programom: Rozpočet VŠMU na rok 2010 – schvaľovanie, Výročná správa
o činnosti VŠMU za rok 2009 – schvaľovanie, Výročná správa o hospodárení VŠMU za rok 2009 –
schvaľovanie.
Rektor VŠMU prof. Ondrej Šulaj predložil senátu majetkové priznanie za rok 2009.
Predseda AS VŠMU poveril členov študentskej časti AS VŠMU vykonať voľby do študentskej rady
vysokých škôl za študentskú časť Akademickej obce VŠMU
25. mája 2010
Zasadnutie AS s programom schvaľovanie - Dodatky k Študijnému poriadku VŠMU v Bratislave,
k Štatútu VŠMU v Bratislave, k Štatútu divadelnej fakulty, Úpravy dvoch článkov Študijného poriadku
HTF a Prerokovanie Zásad volieb do AS VŠMU, Rokovacieho poriadku AS VŠMU, Organizačného
poriadku AS VŠMU
26. mája 2010 - pokračovanie
Na návrh predsedu AS VŠMU prebehlo rokovanie a hlasovanie o počte podpredsedov v predsedníctve
AS VŠMU. Po dodatočnej kontrole pri tvorbe tejto zápisnice predseda AS zistil nesúlad v počte
podpredsedov senátu definovaných v Štatúte VŠMU v Čl. 9 b od 9 a Zásadách volieb do AS VŠMU
Časť III., článok 6 bod 1.
K tomuto bodu prebehlo v senáte hlasovanie o počte podpredsedov senátu, ktoré bolo podmienené
žiadosťou študentskej časti AS VŠMU aby jeden z dvoch podpredsedov bol zo študentskej časti AS
VŠMU. – neschválené – presunuté na 1.7. 2010
Vzhľadom na terminologický nesúlad v tom dni prerokúvaného Rokovacieho poriadku AS VŠMU
a Organizačného poriadku AS VŠMU, musel predseda senátu opätovne otvoriť deň pred tým schválené
Zásady volieb do AS VŠMU. Z tohto dôvodu AS VŠMU musel opakovať hlasovanie o Zásadách
volieb do AS VŠMU.
AS VŠMU neprijal nové znenie Zásad volieb do AS VŠMU
1.7. 2010
Zasadnutie AS s programom schvaľovanie Zásady volieb do Akademického senátu VŠMU, Dodatok
č. 1 k Študijnému poriadku FTF VŠMU, Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku FTF VŠMU,
Prerokovanie a schválenie zmeny v Štatúte FTF VŠMU
AS VŠMU prijal nové znenie Zásad volieb do AS VŠMU
1.12. 2010
Zasadnutie AS s programom - predstavenie nových členov, prerokovanie a schválenie novely
Študijného poriadku HTF VŠMU, voľba 2. podpredsedu študentskej časti AS
Predseda AS uviedol nových členov Akademického senátu: doc. Daniela Buranovského, ArtD. za
komoru pedagógov a bc. Romana Maroša za komoru študentov
Členovia AS za študentskú časť navrhli ako kandidátku na 2. podpredsedu Máriu Hanyovú
4.4. 2011
Zasadnutie AS s programom prerokovanie a schvaľovanie Výročnej správy VŠMU o činnosti
a hospodárení za rok 2010, prerokovanie a schvaľovanie Rozpočtu VŠMU na rok 2011, poverenia pre
prorektorov, Návrh a voľba členov volebnej komisie pre voľbu rektora VŠMU.
- Rozpočet nemohol byť prerokovaný pre nekompletné zastúpenie členov AS
- AS VŠMU schválilo poverenia rektora zabezpečovaním a vykonávaním pracovných činností
prorektorky Mgr.art. Jany Billovej na VŠMU, prorektora Doc. Jozefa Puškáša, ArtD. a prorektora doc.
Milana Rašlu na obdobie od 1.apríla 2011 do 31. mája 2011
11.4. 2011
Zasadnutie AS s programom – opätovné prerokovanie a schvaľovanie Rozpočtu VŠMU na rok 2011,
návrh a voľba členov volebnej komisie pre voľbu rektora VŠMU, návrh rektora na splatenie úveru

- Akademický senát VŠMU schválil Rozpočet VŠMU na rok 2011
- Volebná komisia pre voľbu rektora: prof. Uličiansky, doc. Szabó, doc. Bodingerová,,posl. Mišovic,
mgr. Juríčková
- Akademický senát VŠMU schválil návrh rektora na splatenie úveru v plnej výške /285.467,75.- Eur/
zostatok k 31 3 2011 z fondu reprodukcie
18.4. 2011 – zasadanie Volebnej komisie AS VŠMU pre voľbu rektora
4 kandidáti – voľby sa uskutočnili 9 mája 2011
9.5. 2011
Zasadnutie AS s programom - voľba rektora, zmena v Štatúte Divadelnej fakulty VŠMU –
schválenie, Návrh nových členov do Rady vysokých škôl
Nakoľko v I. kole nezískal žiadny kandidát potrebný počet hlasov, to znamená 2/3 všetkých členov
AS VŠMU /12 členov/, uskutočnilo sa II. kolo volieb na rektora VŠMU .V druhom kole bolo pre
zvolenie rektora potrebných nadpolovičná väčšina všetkých členov AS VŠMU /10 hlasov/
Voľby vyhral a rektorom sa stal doc. Milan Rašla
Na základe požiadavky Rady vysokých škôl zvoliť nových zástupcov do predsedníctva RVŠ AS
VŠMU schválil týchto členov, zástupcov fakúlt VŠMU:
Za HTF VŠMU
Mgr.art. Jozef Meričko, ArtD.
Za DF VŠMU
Mgr. Marica Mikulová
Za FTF VŠMU
Mgr. Eva Filová, PhD
17.10. 2011
Zasadnutie AS s programom - prerokovanie a schválenie návrhu rektora na vymenovanie členov
Vedeckej a umeleckej rady VŠMU
Akademický senát VŠMU schválil návrh rektora na vymenovanie členov Vedeckej a umeleckej rady
VŠMU
doc. Milan Rašla rektor VŠMU; doc. Ida Hledíková, PhD prorektorka VŠMU; Mgr.art. Jana Billová
prorektorka VŠMU; doc. Jozef Puškáš prorektor VŠMU; Mgr.art. Peter Mikulík dekan DF; doc. Mgr.
Anton Szomolányi, ArtD. dekan FTF; doc.Mgr.art. Mária Heinzová, ArtD dekanka HTF; doc. Jozef
Hardoš Art.D. prodekan FTF; doc. Jozef Hošek prodekan HTF; doc. Juraj Letenay prodekan DF; prof.
Ida Černecká HTF; prof. Dušan Dušek FTF; prof. Vladimír Štefko DF; prof. Stanislav Stankoci rektor
VŠVU; prof. Zuzana Martináková HUAJA, Banská Štiavnica; prof. PhDr.Lubomír Machala
Univerzita Palackého v Olomouci prof.PhDr. Miloš Mistrík,DrSc. Kabinet divadla a filmu SAV; doc.
Ivan Ostrovský, CSc. Prorektor UK; RNDr. Matúš Jakabčic riaditeľ Hudobného fondu
27.11. 2011
Zasadnutie AS s programom - Úprava Organizačného poriadku VŠMU, Dodatok č. 1 k Študijnému
poriadku Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU
12.3. 2012
Zasadnutie AS s programom – schvaľovanie Rozpočet VŠMU na rok 2012, Tvorba a čerpanie
sociálneho fondu, Študijný poriadok Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU
- Po rozprave Akademický senát VŠMU schválil Rozpočet VŠMU na rok 2012
16.5. 2012
Zasadnutie AS s programom – schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám volieb do Akademického senátu
VŠMU, Doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu VŠMU v Bratislave Vyhlásenie volieb

16.5. 2012
Zasadnutie AS s programom - prerokovanie a schválenie Výročnej správy o činnosti a hospodárení
VŠMU za rok 2011, prerokovanie a schválenie návrhu študentskej časti AS VŠMU na nového člena
Správnej rady VŠMU.
Senát je neuznášaniaschopný
21.5. 2012
Zasadnutie AS s programom - prerokovanie a schválenie Výročnej správy o činnosti a hospodárení
VŠMU za rok 2011, Prerokovanie a schválenie návrhu študentskej časti AS VŠMU na nového člena
Správnej rady VŠMU.
Akademický senát po rozprave schválil Výročnú správu o činnosti a hospodárení VŠMU za rok 2011
Rektor VŠMU vzniesol námietku proti navrhovanému kandidátovi na člena Správnej rady VŠMU
Mária Kičáka
AS VŠMU berie na vedomie informáciu predsedu AS VŠMU o voľbe delegáta do Študentskej rady
vysokých škôl . Zvolený kandidát za študentskú časť AS VŠMU je Bc. Roman Maroš
18.3. 2013
Zasadnutie AS s programom - prerokovanie a schvaľovanie rozpočtu VŠMU na rok 2013,
Prerokovanie a schvaľovanie Študijného poriadku FTF, Prerokovanie a schvaľovanie Štatútu FTF,
Návrh a schvaľovanie nového podpredsedu AS VŠMU za študentskú časť AS VŠMU.
- Predseda AS VŠMU privítal nových členov Mgr. Máriu Vargovú, Mgr.art. Ladislava Patkoló, Mgr.
Ivana Matúša, Pavla Pilařa, Mgr.art. Ivana Bobčíka a Mgr.art. Ondreja Synaka
- Akademický senát VŠMU schválil Rozpočet VŠMU na rok 2013
- AS VŠMU na návrh študentskej časti senátu schválil za nového podpredsedu za študentskú časť
Mgr.art. Ondreja Synaka
- AS VŠMU vznáša interpelačný dopyt na rektora VŠMU na podanie komplexnej informácie o stave
informačného systému pre katalogizáciu publikácií v rámci Knižnice VŠMU
- AS VŠMU sa uzniesol zriadiť komisiu pre informačné technológie, ktorá bude pozostávať
z odborníkov na danú problematiku zo všetkých troch fakúlt, a táto bude koordinovať všetku činnosť
v súvislosti s archiváciou a informačnými technológiami na VŠMU – za predsedu bol navrhnutý mgr.
Synak
- AS VŠMU žiada rektora o predloženie prehľadu činností Centra umenia a vedy VŠMU do
nasledujúceho zasadnutia AS VŠMU (máj 2013
- AS VŠMU skonštatoval, že v najbližšom období sa bude treba venovať smerovaniu VŠMU do
budúcnosti a načrtnutiu vízie jej perspektívneho rozvoja
13.5. 2013
Zasadnutie AS s programom - schválenie Dlhodobého zámeru vzdelávacej, umeleckej, výskumnej a
ďalšej tvorivej činnosti VŠMU, prerokovanie a schvaľovanie Výročnej správy o činnosti VŠMU za rok
2012, Výročnej správy o hospodárení VŠMU za rok 2012, Správa o činnosti CUV VŠMU, odpoveď na
interpeláciu podľa bodu 5.1. zápisnice z AS VŠMU dňa 18. marca 2013, informácia o činnosti
oddelenia IKT VŠMU, schválenie návrhu rektora na člena Správnej rady VŠMU z kvóty rektora, Štatút
VŠMU
- AS schválil Dlhodobý zámer vzdelávacej, umeleckej, výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti VŠMU
v Bratislave
- Akademický senát VŠMU schválil Výročnú správu o hospodárení za rok 2012
- Akademický senát VŠMU schválil Výročnú správu o činnosti VŠMU za rok 2012.
- AS VŠMU berie na vedomie informáciu o činnosti CUV VŠMU
- Rektor oboznámil AS VŠMU s reakciou knižnice na interpeláciu podľa bodu 25.1. zápisnice z AS
VŠMU zo dňa 18.3.2013
- AS VŠMU berie na vedomie informáciu rektora o činnosti oddelenia IKT VŠMU
- AS VŠMU odsúhlasilo v tajnom hlasovaní nového člena Správnej rady VŠMU ing. Václava
Miku.

20.5. 2013 pokračujúce zasadnutie AS VŠMU
Zasadnutie AS s programom - neprerokované body zo zasadnutia AS VŠMU zo dňa 13.5.2013 a
schválenie Štatútu VŠMU, Hodnotiaca správa VŠMU z priebežného hodnotenia kvality
z poskytovaného vzdelávania, Dodatok č.1 k Zásadám výberového konania na obsadzovania
vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov
a funkcií vedúcich zamestnancov VŠMU.
- AS VŠMU schválil Štatút VŠMU
- AS VŠMU berie na vedomie informáciu o „Hodnotiacej správe Vysokej školy múzických umení v
Bratislave z priebežného hodnotenia kvality z poskytovaného vzdelávania (akademické roky
2010/2011 a 2011/2012)
- Členovia AS VŠMU budú dostávať zápisnice zo zasadnutia KR VŠMU
- Na návrh študentskej časti AS VŠMU reprezentanti študentov majú právo zúčastňovať sa na rokovaní
kolégia rektora.
27.6. 2013 – návrh na zasadnutie so schvaľovaním vnútorných predpisov VŠMU
(Študijný, Štipendijný poriadok, Disciplinárny poriadok pre študentov, Rokovací poriadok discipl.
komisie VŠMU, Zásady výberového konania)
Schôdza sa neuskutočnila pre nepotvrdený dostatočný počet členov AS
Registrácia Štatútu VŠMU na MŠ (9. august 2013)
30.9. 2013
Zasadnutie AS s programom - prerokovanie a schvaľovanie vnútorných predpisov VŠMU:
Študijný poriadok VŠMU, Zásady výberového konania, Štipendijný poriadok VŠMU, Disciplinárny
poriadok pre študentov VŠMU, Rokovací poriadok disciplinárnej komisie VŠMU, Pracovný poriadok
VŠMU, Štatút FTF VŠMU, Študijný poriadok FTF VŠMU, Štatút správnej rady VŠMU,
Schválenie návrhu prof. Daniela Buranovského, ArtD. , ktorý nesúhlasí s navrhovaným programom
a navrhuje ako jediný bod programu rokovania AS VŠMU objasnenie registrácie Štatútu VŠMU, ktorý
nebol v registrovanom znení schválený senátom VŠMU.
- Študentská časť AS VŠMU predložila senátu návrh na odvolanie predsedu AS VŠMU
- AS VŠMU sa v tajnom hlasovaní rozhodol za predsedu AS VŠMU zvoliť Prof. Daniela
Buranovského, ArtD
- AS VŠMU ukladá rektorovi školy zaslať na MŠVVaŠ SR požiadavku o zrušenie registrácie Štatútu
VŠMU zaregistrovaného dňa 9.8.2013
Prerušenie zasadnutia
7.10. 2013
Pokračovanie zasadnutie AS z 30.9. 2013
- doc. Mokoš nehlasoval a odišiel zo zasadnutia AS vzhľadom na jeho nejednoznačné členstvo v AS na
základe platného registrovaného štatútu
- Senát viedol rozpravu o návrhoch úprav, ktoré vykonal pán Mgr. Gilányi na ministerstve školstva,
ktoré mu predložil rektor VŠMU, oproti návrhu štatútu, ktorý schválil Senát VŠMU na svojom
zasadaní 20. mája 2013 a hlasoval za navrhované zmeny
- Senát ukončil diskusiu o zmenách v štatúte a požiadal rektora VŠMU doc. Rašlu, aby uvedené
schválené zmeny prerokoval v čo najskoršom možnom termíne s Mgr. Gilányim na Ministerstve
školstva SR a pričinil sa o registráciu opätovne upraveného a schváleného Štatútu VŠMU
Akademickým senátom VŠMU dňa 7. 10. 2013
Prerušenie zasadnutia
15.10. 2013
Pokračovanie zasadnutie AS z 30.9. 2013 a 7.10. 2013

Na zasadnutí zaznela informácia o stretnutí so zástupcami Ministerstva školstva – Mgr. Gilányim a
Prof. Plavčanom uskutočnené dňa 11.10. 2013, kde sa riešila otázky uznesenia Senátu VŠMU zrušenie registrácie štatútu VŠMU, ktorý v zverejnenej podobe neschválil Senát VŠMU.
AS VŠMU sa rozhodol zaviazať predsedu AS VŠMU nekonať vo veci doplňujúcich volieb do AS
VŠMU z dôvodu nejednoznačnej interpretácie zákonných ustanovení v registrovanom Štatúte VŠMU,
ktoré spôsobili ministerské zásahy, a počkať do registrácie nového Štatútu VŠMU
Študentská komora AS VŠMU podala návrh na odvolanie rektora VŠMU doc. akad. mal. Milana
Rašlu,
23.10. 2013
Mimoriadna schôdza s programom – návrh na odvolanie rektora VŠMU
Predseda AS zvolal v zmysle predpisov mimoriadne zasadnutie k Návrhu na odvolanie rektora VŠMU
1. rektor zasiahol do Štatútu bez vedomia AS VŠMU
2. rektor rozširuje a mení štruktúru pracovných miest na rektoráte VŠMU
3. personálna politika spôsobuje odchod kvalifikovaných ľudí z VŠMU
4. zhoršovanie legislatívneho prostredia, neháji záujmy VŠMU navonok, slabá komunikácia s
verejnosťou
5. nezabezpečil digitálnu modernizáciu VŠMU, webové sídlo ani wi-fi pokrytie
6. chýbajú investičné zámery pre knižnicu
7. nie je aktívny v oblasti zlepšenia podnikateľskej činnosti VŠMU, vyberá školné na max.hranici
Na schôdzi príšlo k Spochybneniu dôvodov pre konanie schôdze – dôvody nepatria do kompetencie
senátu a k spochybneniu členstva v AS doc. Bodingerovej
Z písomnej reakcii rektora VŠMU:
Ad 1. – nezasiahol do štatútu, pripomienky pochopil ako zosúladenie so zákonom
Tvrdí, že za legálne zloženie AS nezodpovedá rektor, senát mal riešiť čiastkových úväzkárov už 1.1.
2013. Má doklad z MŠ, kde právnik tvrdí: „po tých opravách formálnych chýb, môžete štatút podpísať
a doručiť ho v tlačenej forme na MŠ“
Ad 2. - boli na rektoráte VŠMU urobené pracovno-právne úkony spočívajúce v prijatí pracovníkov na
pracovné pozície v súlade s organizačným poriadkom VŠMU, organizačným poriadkom rektorátu,
zákonom o VŠ a v súlade so štruktúrou pracovných miezd, alebo ako reakcia na vykonanie opatrení,
vyplývajúcich z kontrolných činností školy. Keďže všetky tieto úkony boli urobené ako uviedol
v rámci schváleného počtu a štruktúry pracovných miest a v súlade s vnútornými a príslušnými
všeobecne záväznými právnymi normami, ktoré neukladajú štatutárovi povinnosť prerokovávať ich
s AS
Ad 3. - Personálna pôsobnosť rektora vo vzťahu k radovým zamestnancom VŠMU je obmedzená len
na pracovníkov rektorátu na rektoráte VŠMU nedošlo k podstatným personálnym zmenám,
z pracovného pomeru odišiel jeden pracovník údržby, jeden vrátnik a jedna referentka
ad 4. - Či sa pripomienky v rámci celého legislatívneho procesu, ktoré predložil, t.j. rada vlády,
poslanci národnej rady, dostanú do konkrétneho zákona a jeho konečného znenia, nie je v jeho
kompetencii ovplyvniť napr.-389 pripomienok Slovenskej rektorskej konferencie k návrhu nariadenia
vlády o akreditačnej komisii, požiadal ministra školstva o výnimku zo zákona o verejnom obstarávaní,
ktorý má uľahčiť dostupnosť tovarov a služieb pri realizácií školských umeleckých diel, aktívne sa
podieľal aj na príprave smernice o evidencii umeleckej činnosti, zhromažďoval dôkazy ako poverený
kvestor VŠMU od roku 2004, som ďalších 9 rokov bojoval za školu, aby sa dokázala trestná činnosť
bývalej kvestorky
Výstupy VŠMU vznikajú na fakultách ako výsledok vzdelávacej činnosti
Vždy absolvuje pokiaľ mu to termínové možnosti dovolia príhovory na školských umeleckých
produkciách
Školu takisto reprezentuje na medzinárodných podujatiach a v odborných komisiách
Rektor prijme študentov, ak potrebujú jeho podporu pri zavedení programu „ALUMNI“
Ad 5. AS uzniesol „zriadiť komisiu pre informačné technológie, ktorá bude pozostávať z odborníkov
na danú problematiku zo všetkých 3 fakúlt a táto bude koordinovať všetku činnosť súvisiacu

s archiváciou a informačnými technológiami. Nevie, čo sa okrem spomínaného projektu rozumie pod
digitálnou modernizáciou VŠMU. Za školu podal ako celoštátny rozvojový projekt umeleckých škôl
pod názvom „Digitálna artotéka“ v hodnote 800 tis. € na MŠVVaŠ v rámci ostatnej výzvy na
podávanie rozvojových projektov. Na základe informácie Mgr. Synaka bola vypracovaná analýza na
celoplošné pokrytie výkonnými zariadeniami wi-fi. Žiaľbohu naši študenti, alebo tí, ktorí sa pohybujú
v priestoroch, ničia antény týchto wi-fi prijímačov
Ad 6. - rektor predložil AS výkaz o knižnici, ktorý obsahuje všetky údaje, ktoré sme každoročne
povinní poskytovať v rámci štatistických zisťovaní. V zápise zo zasadnutia AS zo dňa 13.5.2013 je
uvedené, že „podpredseda AS VŠMU bude konzultovať požiadavky v zmysle interpelácie s riaditeľkou
knižnice
Ad 7. - Podnikateľská činnosť na fakultách VŠMU má kolísavú intenzitu a pomerne stabilne prebieha
prevažne v oblasti prenájmov priestorov a nástrojov, najmä na HTF. Na druhej strany vysoká škola nie
je realitná kancelária, aby vyhľadávala záujemcov o prenájom svojich priestorov, aby táto aktivita bola
dominantná v jej činnosti. Taktiež si treba uvedomiť, že výnosy a náklad z podnikateľskej činnosti nie
sú súčasťou rozpočtu verejnej vysokej školy § 18 ods.3 Zákona o vysokých školách, na rozdiel od
školného, z ktorého výnosy sú súčasťou rozpočtu a vracajú sa na fakulty, kde boli vybrané, a to
nepriamo prostredníctvom štipendijného fondu,
Žiada o dôkazy, koľko uchádzačov o štúdium odradila výška školného a na akom stupni
Kontrola NKÚ v protokole o výsledku kontroly konštatuje „zníženie školného sa nepriaznivo prejavuje
na celkovom hospodárení školy
Bohatá vydavateľská činnosť na pôde CUV, kde sa realizujú produkty duševného vlastníctva za
neuveriteľne nízke ceny prináša ovocie vo forme minimálneho zisku, jej výnos je však hlavne
v nevyčísliteľnej hodnote unikátnych vydávaných artefaktoch
V riadiacich funkciách VŠMU rektor pracuje už viac ako 10 rokov, počas ktorých mu s výnimkou
nedorozumenia registrácie nového štatútu VŠMU ani jednom zasadnutí AS vznesená ústne alebo
písomne žiadna pripomienka, resp. výhrada k jeho činnosti
Kontrola NKÚ nezistila na VŠMU žiadne skutočnosti, na základe ktorých vy bolo potrebné vykonať
opatrenia na ich odstránenie
23.10. 2013
Pokračovanie zasadnutie AS z 30.9. 2013 a 7.10. 2013 a 15.10. 2013
návrhy na doplnenie textu štatútu p. Mgr. Gilányiho z Ministerstva školstva SR zo dňa 16. októbra
2013
Štatút bol schválený Akademickým senátom VŠMU dňa 23. októbra 2013
19.11. 2013
Zasadnutie AS s programom - Rokovanie o stanovisku rektora k schválenému štatútu
Pán rektor predniesol pripomienky k navrhnutým úpravám štatútu
AS hlasovaním neprijal pozmeňujúce návrhy rektora
Akademický senát poveruje rektora VŠMU, aby predložil návrh Štatútu VŠMU schváleného
Akademickým senátom dňa 23. októbra 2013
Akademický senát sa dohodol na urýchlenom vypísaní volieb do akademických senátov a komôr
27.11. 2013
Zasadnutie AS s programom - úprava Zásad volieb do AS VŠMU, Organizačného poriadku AS
VŠMU, príprava volieb do AS VŠMU
Úprava predpisov v súlade so Štatútom VŠMU
Členovia AS odsúhlasili vyhlásenie doplňujúcich volieb, volebné komisie
16. 12. 2013
Zasadnutie AS s programom - schvaľovanie Štatútu FTF
Schválenie Štatútu FTF

Doplňujúce voľby do AS za DF VŠMU – prof. Čahojová 18.12. 2013
Doplňujúce voľby do AS za FTF VŠMU – mgr.art. Borušovičová 18.12. 2013
Doplňujúce voľby do AS za KVUP VŠMU – doc. Mokoš 17.12. 2013
3.2. 2014
Zasadnutie AS s programom - informácie o nadchádzajúcich voľbách do AS VŠMU, revízia
vnútorných predpisov AS (Organizačný, Rokovací poriadok, Zásady volieb do AS), žiadosť rektora
o schválenie zmeny v štruktúre pracovných miest
Žiadosť doc. Bodingerovej o zaradenie do programu schvaľovanie Študijného poriadku FTF.
Návrh o zaradenie schvaľovania Študijného poriadku FTF do programu zasadania nebol schválený
Je potrebné schváliť najprv celoškolský študijný poriadok a až následne schvaľovať fakultné materiály.
Predseda senátu prisľúbil iniciovať na vedení VŠMU predloženie celoškolských predpisov
Predseda AS v zmysle predpisov oslovil fakultné senáty kvôli delegovaniu členov volebnej komisie
Predseda senátu informoval o nejasnostiach v zložení komory umeleckých a výskumných pracovníkov
a komory odborných pracovníkov, prítomní sa zhodli, že tento problém, vyžadujúci si revíziu Štatútu
VŠMU a následne ďalších vnútorných predpisov bude riešiť až nový senát
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
Úprava predpisov – náhradník do AS a iné
Žiadosť rektora o schválenie zmeny v štruktúre pracovných miest, konkrétne presun pracovného miesta
z Centra výskumu a vedy do Ústrednej knižnice a ŠIS VŠMU
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 - bývalá riaditeľka nebola ochotná o otázke zabezpečenia archivácie
umeleckých a publikačných výkonov s nikým diskutovať
Následne sa stal senát neuznášaniaschopný
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 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.
5.2. 2014 prišla na VŠMU kontrola MŠVVaŠ zameraná na vnútorné predpisy a materiály AS VŠMU
(zápisnice, predpisy, pozvánky)
6.2. 2014
rokovala volebná komisia pre voľby do AS, ktorú inicioval predseda AS
stanovila najbližší vyhovujúci termín na 25.3. 2014
Keďže je tento termín po konci mandátu starého AS, predseda inicioval zasadnutie AS VŠMU
v mimoriadnom termíne kvôli úprave Zásad volieb do AS:
10.2. 2014
Zasadnutie AS s programom - úprava predpisov AS VŠMU
Predseda podmienil schválenie uznesení z tejto schôdze súhlasom neprítomných členov formou
súhlasného emailu s konaním schôdze napriek skrátenému termínu i s tým, že nebudú namietať voči
uzneseniam z tejto schôdze
AS schválil skrátenie lehôt na konanie volieb vo vnútorných predpisoch
Predseda AS VŠMU pripomenul schvaľovanie vnútorných predpisov školy, ktoré bolo odsunuté, kvôli
neprijatiu programu schôdze v septembri 2013, kvôli problémom so štatútom.
Členovia senátu sa nezhodli na tom, či má rektor opätovne predložiť predpisy senátu na schválenie.

Rovnako nepanuje medzi členmi jednotný názor na dokončenie mimoriadnej schôdze senátu, väčšina
diskutujúcich sa však vyjadrila za dokončenie schôdze.
Volebná komisia anulovala termín volieb a stanovila nový termín 11.marca 2014
3.3. 2014
Zasadnutie AS s programom – schvaľovanie vnútorných predpisov VŠMU – Pracovný poriadok
VŠMU, Študijný poriadok VŠMU, Štipendijný poriadok VŠMU, Disciplinárny poriadok pre študentov
VŠMU, Rokovací poriadok disciplinárnej komisie, Zásady výberového konania,
Prof. Čanecký navrhol doplnenie programu o námietku na priebeh a prípravu volieb do AS VŠMU, čo
senát schválil.
Prof. Čahojová emailom obvinila AS z „neplnenie si základných povinnosti, ktoré vyplývajú zo Štatútu
VSMU“ a z jeho obchádzania pri závažných rozhodnutiach
Predseda AS ju vyzval, aby predložila takéto dôkazy o svojom tvrdení, čo však neurobila.
Na základe informácií prof. Čaneckého o nedostatkoch pri príprave volieb do AS VŠMU na DF sa AS
uzniesol preveriť nezrovnalosti.
Senát schválil Pracovný poriadok VŠMU, Študijný poriadok VŠMU, Štipendijný poriadok VŠMU,
Disciplinárny poriadok pre študentov VŠMU, Rokovací poriadok disciplinárnej komisie, neschválil
Zásady výberového konania
Prerušenie zasadnutia
3.3. 2014
Pokračovanie mimoriadnej schôdze zo dňa 23.10. 2013
Zasadnutie AS s programom – Návrh na odvolanie rektora VŠMU
Návrh na ukončenie schôdze – prof. Čanecký – nebol schválený
Ďalšie návrhy na pokračovanie schôdze s diskusiou za prítomnosti rektora boli schválené
Vzhľadom na ospravedlnenú neprítomnosť rektora VŠMU z dôvodu práceneschopnosti a názorov
členov AS navrhujú členovia AS VŠMU prerušenie mimoriadneho zasadnutia a následného
pokračovania schôdze v piatok 7.3. o 13:00
7.3. 2014
Pokračovanie riadnej schôdze zo dňa 3.3. 2014
Zasadnutie AS s programom - schvaľovanie vnútorných predpisov VŠMU – Štatút DF VŠMU,
Študijný poriadok FTF, Štatút HTF, Študijný poriadok HTF, Zásady výberového konania, Novela
Štatútu správnej rady VŠMU prerokovanie materiálov vnútorných kontrol na VŠMU za rok 2013:
Kontrola hmotná zodpovednosť, Kontrola doprava, Kontrola registratúry, Kontrola stravovanie,
Kontrola priznávania štipendií, Kontrola tuzemské služobné cesty, Vyhodnotenie kontrol
Predseda AS VŠMU informoval o abdikácií členov VŠMU:
prof. Čanecký kvôli zásadnému nesúhlasu s programom a obsahom mimoriadnej schôdze AS VŠMU,
ktorej cieľom je návrh na odvolanie rektora VŠMU doc. Milana Rašlu
prof. Čahojová – kvôli permanentným útokom na rektora VŠMU
doc. Mokoš kvôli spôsobu, akým sa realizuje úmysel senátu odvolať rektora VŠMU
Abdikujúci členovia žiadali zverejniť svoje abdikácie na webovej stránke Senátu AS, čo aj urobili
napriek nesúhlasu predsedu AS, ktorý nevidí žiadnu oporu tohto kroku v predpisoch
AS schválil Študijný poriadok FTF, Štatút HTF, Študijný poriadok HTF, Zásady výberového konania,
prerokoval materiálov vnútorných kontrol na VŠMU za rok 2013, neschválil Štatút DF VŠMU, ktorý
vrátil na prepracovanie a neschválil Novelu Štatútu správnej rady VŠMU s ktorou neboli oboznámení
členovia SR, AS nemal k dispozícii starý štatút a konštatoval viaceré nezrovnalosti v činnosti SR
VŠMU.
V bode Rôzne diskutoval o liste rektora VŠMU predsedovi AS VŠMU ohľadne volieb do AS VŠMU,
kde žiadajú (predovšetkým vrcholoví zamestnanci VŠMU – rektor, prorektori a dvaja dekani a iní)
uplatniť možnosť voliť vo voľbách do AS VŠMU v dvoch komorách.

AS podporil znenie vypísaných volieb zo strany Volebnej komisie, ktorá vyhlásila k voľbám možnosť
voliť a kandidovať iba v jednej komore, pričom zachováva slobodný výber každého voliča, ktorý
pracuje na viacerých pracoviskách pre ktorú komoru sa rozhodne.
AS zaregistroval pravdepodobné porušenie ústavného zákona zo strany rektora VŠMU 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.
Na základe hlasovania však AS VŠMU neprijal začatie konania z vlastnej iniciatívy k tejto záležitosti
7.3. 2014
Pokračovanie mimoriadnej schôdze zo dňa 23.10. 2013 a 3.3. 2014
Zasadnutie AS s programom – Návrh na odvolanie rektora VŠMU
Členovia AS VŠMU diskutovali o situácií v AS VŠMU po abdikácii troch členov z DF VŠMU
Niektorí členovia majú názor, že pokiaľ sa prof. Čahojová nepodpísala pod svoju abdikáciu, nie je toto
rozhodnutie právoplatné.
Abdikovaní členovia sa vyjadrujú vo svojich abdikačných listoch o útokoch namierených na rektora
VŠMU, pričom členovia AS majú za to, že okrem rokovania o predloženom návrhu na odvolanie
rektora nedochádza k žiadnym útokom, naopak, doposiaľ akákoľvek diskusia okrem mimoriadnej
schôdze dňa 23.10. 2013 bola znemožnená.
Vzhľadom na skutočnosť, že abdikovaní členovia svojvoľne, napriek nesúhlasu predsedu AS VŠMU
a bez prerokovania v AS VŠMU zverejnili na webovej stránke školy svoje abdikácie aj s komentárom,
považujú členovia AS VŠMU takéto konanie za neprípustné, poškodzujúce meno platných členov AS
VŠMU a vyhlasujú uznesením:
AS VŠMU žiada administrátora web stránky VŠMU o okamžité stiahnutie vyhlásení troch členov AS
VŠMU o ich abdikácií, z ktorých jeden k dnešnému dňu nepotvrdil svoju písomnú abdikáciu podpisom.
Zverejnenie tohto ich vyhlásenie na webovej stránke nemá žiadnu oporu v predpisoch VŠMU a ide
o svojvoľné prekročenie právomoci člena AS VŠMU a toho, kto tieto vyhlásenia zverejnil.
Vzhľadom na opakovanú neprítomnosť rektora VŠMU a názorov členov AS navrhujú prerušenie
mimoriadneho zasadnutia a následného pokračovania schôdze štvrtok 13.3. 2014 o 8:00 v Malej
koncertnej sále HTF.
13.3. 2014
Pokračovanie mimoriadnej schôdze zo dňa 23.10. 2013, 3.3. 2014 a 7.3. 2014
Zasadnutie AS s programom – Návrh na odvolanie rektora VŠMU
Predseda AS informoval o abdikácii ďalšej členky senátu – tajomníčky mgr. Juklovej z dôvodu jej
momentálne veľkej pracovnej vyťaženosti.
Predseda senátu vzhľadom na končiaci mandát senátu nemôže vypísať dodatočné voľby do AS.
Rektor VŠMU sa ospravedlnil z účasti na zasadnutí kvôli zahraničnej služobnej ceste.
Vzhľadom na právne nejasný stav, (§8 odsek 1 zákona 131/2002 Z.z) nakoľko mal senát v tejto chvíli
len 14 platných členov sa senát zdrží akýchkoľvek úkonov, ktoré sú v jeho pôsobnosti a rozhodol sa
nepokračovať v schôdzi.

Súčasná situácia v AS VŠMU
V dňoch 6.2. – 7.3. 2014 vykonali pracovníci MŠVVaŠ na VŠMU kontrolu so zameraním sa na
vnútorné predpisy AS VŠMU, priebeh a zápisnice zo schôdzí za rok 2013 a časť roka 2014.
Kontrolná skupina zistila:

V predpisoch AS – nesúlad s predpismi účinnými od 1.1. 2013 v Organizačnom poriadku AS
a porušenie zákona o vysokých školách o zosúladenie VŠ zákona s vnútornými predpismi od 1.1. 2013,
ktoré sa malo uskutočniť do 31.8. 2013
(medzičasom je väčšina predpisov VŠMU už schválená – zasadnutia 3.3 a 7.3. 2014)
V zápisniciach zo zasadnutí AS – formálne nedostatky – nedodržanie programu zasadnutia pri
odvolávaní predsedu a voľbe predsedu AS, nezaznamenanie uznesení, iba hlasovania, nedodržané
lehoty pozvánok na zasadnutia, nezverejňovanie pozvánok na webovej stránke školy, nedostatky
v označovaní zápisníc a dátumov, porušenie princípu verejnosti zasadnutí AS,
Keďže bol predseda AS rektorom školy požiadaný o vyjadrenie k protokolu k vykonanej kontrole
v priebehu 3 pracovných dní konštatuje, že nie je možné získať oficiálne stanovisko AS VŠMU a
k dispozícii sú jeho osobné názory bez možnosti oprieť sa o uznesenie AS
Predseda AS VŠMU upozorňuje týmto nových členov AS VŠMU na potrebu dodržiavania vnútorných
predpisov pri zasadnutiach a potrebu zlepšenia zaznamenávania činnosti AS pri jeho zasadnutiach.
K tomu je nevyhnutné:
Žiadať od rektorátu skúseného tajomníka AS s erudíciou pri písaní zápisníc, ktorý bude mať dostatok
času na dôkladné spracovávanie materiálov (pozvánky, zápisnice), žiadať od školou zamestnávanej
právnička sledovanie legislatívnych zmien v zákonoch a ich súlad s vnútornými predpismi školy a AS.
Žiadať od rektorátu miestnosť pre AS - priestor pre archiváciu materiálov AS VŠMU aj mimo
úradných hodín rektorátu, počítačové vybavenie pre tajomníka senátu.
Súčasné pretrvávajúce rozpory:
neukončená mimoriadna schôdza s návrhom na odvolanie rektora VŠMU
abdikácia štyroch členov AS VŠMU najmä kvôli napätiu medzi rektorom a senátom
nejasnosť v definícií komôr zamestnancov VŠMU najmä komory umeleckých a výskumných
pracovníkov a zaradenie pracovníkov na viacerých pracoviskách z hľadiska ich členstva v akademickej
obci a komorách zamestnancova postavení v AS
potreba revízie predpisov AS – zosúladenie ich znenia so zákonnými normami a definícia
členstva komôr v senáte, špecifikácia rôznych okolností – nefunkčnosť senátu
definícia úlohy webovej stránky VŠMU a AS z hľadiska šírenia informácií smerom
k akademickej obci a zodpovednosť jej administrácie
právomoci predsedu AS k zvolávaniu akademickej obce VŠMU
úlohy, činnosť a postavenie Správnej rady VŠMU
Predseda AS VŠMU ďakuje všetkým (i abdikovaným) členom AS VŠMU za ich prácu, návrhy
a kritické pripomienky a v budúcnosti želá všetkým veľa pracovných i osobných úspechov

prof. Daniel Buranovský ArtD.,
predseda AS VŠMU

V Bratislave 18.3. 2014

