Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady VŠMU konaného dňa 22. júna 2011
Členovia SR:
prítomní: podľa prezenčnej listiny
Prizvaní: Prof. Ondrej Šulaj, rektor VŠMU, Ing. Helena Kádasiová, kvestorka VŠMU,
doc. Milan Rašla

Program:
1. Ukončenie funkčného obdobia rektora prof. Ondreja Šulaja.
2. Predstavenie novozvoleného rektora doc. Milana Rašlu.
3. Ukončenie členstva Ing. Jozefa Kollára a odovzdanie dekrétu novému členovi Ing. Jozefovi
Šišilovi.
4. Rôzne

Bod 1.
Ukončenie funkčného obdobia rektora prof. Ondreja Šulaja.

Úvodné slovo predniesol predseda SR VŠMU. Vyslovil poďakovanie rektovi prof. Ondrejovi
Šulajovi za jeho pôsobenie počas dvoch funkčných období vo funkcii rektora.
Uznesenie k bodu 1.1.
Správna rada VŠMU na základe komplexného hodnotenia úloh roka 2011 a hodnotenia
celého funkčného obdobia rektora VŠMU a na základe dosiahnutých výsledkov školy
v oblasti hospodárenia, v oblasti profilovania vysokej školy ako školy univerzitného typu,
v oblasti prezentácie školy smerom k verejnosti, v oblasti akreditácie nových študijných
programov a snahy o prenášanie nových, inovatívnych postupov do pedagogického procesu
a snahy o zjednodušenie a zjednotenie študijných programov, na základe rozvoja a
skvalitnenia kapacitných a priestorových možností školy, bežných i špeciálnych, navrhla
a schválila odmeny pre rektora VŠMU vo výške trojnásobku funkčného platu,- €
1 FP na základe komplexného hodnotenia úloh roka 2011
2 FP na základe hodnotenia celého funkčného obdobia rektora VŠMU

Bod 2.
Predstavenie novozvoleného rektora doc. Milana Rašlu.
Uznesenie k bodu 2.1.
Prof. Ondrej Šulaj predstavil správnej rade novozvoleného rektora do. Milana Rašlu.
Uznesenie k bodu 2.2.
Návrh na určenie platu novozvoleného rektora predniesol predseda správnej rady. V diskusii
sa vyjadrili všetci prítomní členovia správnej rady. Správna rada jednomyseľne schválila
funkčný plat pre nastupujúceho rektora doc. Milana Rašlu.
Bod 3.
Ukončenie členstva Ing. Jozefa Kollára a odovzdanie dekrétu novému členovi Ing. Jozefovi
Šišilovi.
Predseda správnej rady poďakoval za členstvo Ing. Jozefovi Kollárovi, PhD. Zároveň
odovzdal menovacie dekréty novovymenovaným členom správnej rady.

Zapísala: Natália Kuzmová

Overil: Mgr.art. Peter Dubecký
Predseda SR VŠMU

