Zápisnica zo zasadnutia Spľávnej ľady VSMU dňa 13.5.2014

členovia SR:
prítomní:

Ing. Karol Pavlů, Mgr.art. Peter Dubecký JUDr. Jozef Malý' PhDľ. Mária Mešt'ánková,PhD,
'
Ing. Jozef Šišila,Ing. Ladislav ondľiš, prof. BoŽidara Tuľzonovová' doc. RNDr. Milan
Ftáčnik' CSc., Ing. Václav Mika' Mgľ.aľt. Máľio Kiěák,

ospravedlnení: PaeDr.ing. ŠtefanKollárovits, Mgr. ZuzanaMistríková' Ing. Eva Bizoňová,
Mgr.art. ondľej Šoth, AľtD.,

Prizvaní: Ing. Helena Kádasiová, kvestorka VŠMU'doc. Milan Rašla, rektor VŠMU
Progľam:

1.

2.
3.
4.

Voľba predsedu a podpredsędu SR vŠľłu.
Schválenie rozpočtu VŠMU na rok 2014.
Prerokovanie výročnej správy vŠnĺuzarok2}I3
Rôzne

Zasadnutie SR VŠMUotvoril rektoľ vŠvu.Oznám1l členom spľávnej rady, žev súlade s $
40 ods. (4) zákonač,. |3Il2002 Z.z. ministeľ školstva poveril dňom l2.mája 2014 funkciou
predsedu SR VŠMUing. Karola Pavlů aŽ do vykonania volieb predsedu a podpredsedu SR
VSMU. Ing. Pavlů sa ujal funkcie a viedol zasadnutie.
Predseda správnej rudy požiadal členov aby sa vyjadrili k progľamu zasadnutia. Na schválenie
progľamu je potrebná nadpolovičná väčšinavšetkých členov SR VŠMU.
Po pľipomienke Mgľ.art. Kičfüa aby bola do programu zaradená ako bod 4. jeho informácia
o činnosti AS VŠMUv roku 2013 adoc. Mešťánkovej, Phd., aby bolo do bodu 5. Rôzne,
zaradené pľerokovanie návrhu na odmenu rektorovi, prítomníčlenovia schválili doplnenie
programu.

Bod 1.
Volba predsedu a podpredsedu SR VŠMU
Akademický senát VŠMUdňalrZ. mája2Ol4 vyslovil súhlas s návľhom ŠtatútuSprávnej ľady
VSMU, ktor'ý nadobudne platnosť až po schválení ministrom školstva. Súčasťouštatútu je aj
spôsob vol'by predsedu a podpredsedu správnej rady' PľetoŽe štatútnie je schválený, bod 1. sa
odkladá.

Bod2.

Schválenie rozpočtu VŠMUna rok 20]4
SR VŠMU beľie na vedomie' že AS vŠHłunávrh ľozpočtu na rok 2014 neschvźiii^. Zdiskusie
k vzniknutej situácii vyplýva, Že členovia SR VŠMUpovaŽujú pozastavenie procesu
schvaľovania ľozpočtu na rok 2074, za o\tozenie činnosti vŠIrĺu.Členovia správnej rady
konštatujú,že návthrozpočtu VŠMU na rok 2Ol4 je zavyrovnaný
Na najbližšierokovanie SR VŠMUbude pľedloŽený doplňujúci návľh rozpočtu , ktorý
predloŽí na schválenie v AS vŠvureprezentácia HTF. Po diskusii o návľhu rozpočtu
vŠvĺudoc. Ftáčnik navrhuje správnej rade pľijaťdve uznesenia:
Uznesenie č. ]:

SR vyzýva ľektora aby inicioval stretnutie pľedsedu spľávnej rady , rektora, kvestorky
Akademického senátu VŠMU,delegovaných na toto rokovanie pľedsedníčkou

a zástupcov

AS VSMU.

Prítomní členovia SR VŠMUs návrhom uznesenia jednohlasne súhlasili.
Uznesenie č' 2:
Vedenie vŠuustanoví a prerokuje kľitériá na rozpis dotácie do rozpočtu jednotliqých súčastí
vŠuuapredložíich na najbližšie zasadnutie SR VŠMU.
Prítomní členovia SR VŠMU s návrhom uzneseniajednohlasne súhlasili.

Bod 3
Prerokovanie výročnei
Pľítomníčlenovia SR VŠMU beru na vedomie infoľmáciu rektoľa o Výročnej správe o
činnosti VŠMU zarok}}l3 ainformáciu kvestoľky o Výročnej správe o hospodárení VŠMU

zarok2013.

3.l SR berie na vedomie informáciu ľektora o pozitívnom v,ýsledku auditu o hospodárení
vŠvuzarokŻOl3.
3.2 SR berie na vedomie infoľmáciu kvestorky o kontrole z Najvyššieho kontľolnéhoúľadu
SR, zameranej na kontrolu efektívnosti a účinnostivynakladania prostriedkov štátneho
rozpočtu na pripravenosť a uplatnenie absolventov vybraných vysokých škôl na trhu práce
a plnenie vybraných ukazovatel'ov hospodárenia, študijného a učebnéhoprocesu. Protokol
z kontroly je dostupný na webovom sídle NKÚ
www.nku. sov. sk/documents/ I 0 I 5 7 1265201 119663- 42108- 5 5 .odf

vŠľĺuprijala

a skonzultovala s

NKÚ návrh

na plnenie odpoľúčanítejto kontroly.

3.3 Na VŠMUvykonala kontrolná skupina MŠVVaŠ
SR kontrolu podľa ustanovenia $ 102
ods. 2 písm. i) zákona ě. I3I12002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorych

zákoĺovvzneníneskoršíchpľedpisovavsúladeS$9zákonač,.rcn996Z.z.okontrole
v štátnej správe v znení neskorších predpisov tematickú kontrolu Vo verejnoprávnej
a samospľávnej inštitúcii.Kontrola bola vykonaná v súlade so schváleným ,,Zameraním
2

kontrolnej ěinnosti a vládnych auditov MŠVVaŠSR na rok 2074" v období od 5. 2. 2Ol4 do
7 . 3.2014 (s prerušením od 24.2.2014 do 28.2.2014).

Ciel'om tematickej kontroly bolo preverenie dodržiavania ztlkona

č. 13112002 Z.

Z.

o vysokých školách a o Zmęne a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších predpisov
(d'alej len ,,zákon o vysokých školách"), a to predovšetkým preveľenie dodržiavania zákona

ě. l3|l2002 Z. z. o vysokých školách a jeho súladu s vnútomými predpismi veľejnej vysokej
školy' najmä ,,Zásady volieb do Akademického senátu" a,,Rokovací poriadok Akademického
senátu".

Kontrolovaným obdobím bol ľok 2013 aaktuálne platné predpisy v roku 2014.
Protokol o ýsledku kontroly je v pľílohe'

Bod 5
Rôzne
Mgr.aľt. Mário Kičák, člen SR vŠuunavrhnutý študentskou časťouakademického senátu
správnu radu o niektorých aspektoch AS VŠMU.Správ na rada vzalana
vedomie prednesenú informáciu a vyslovila viaceré pľipomienky a vysvetlenia.

vŠvuinformoval

Zapisala: Natália Kuzmová

overil: Ing. Karol Pavlů
predseda SR

VŠMU

