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Zápisnica zo zasadnutia AS HTF VŠMU dňa 29. 2. 2012
(pokračovanie po prerušenom zasadnutí 20.2.2012)
Program:
bod 1. rokovanie o novele Študijného poriadku HTF VŠMU (druhá časť pôvodného bodu 1)
bod 2. rôzne:
a) problematika akútneho ohrozenia kvality umeleckého vzdelávania na HTF VŠMU
v dôsledku absencie funkčného koncertného krídla v Koncertnej sieni Dvorana
b) problematika nedostatočného priestorového vybavenia HTF – požiadavka celoročného
predĺženého otvorenia budovy HTF ako aj rozšírenia cvičných kapacít na 3. posch. budovy
HTF
c) problematika dlhoročného neriešenia rozsiahlych tepelných strát v dôsledku
netesniacich okien na budove HTF
d) problematika predmetu "Umelecká prax"
e) havarijný stav materiálno-technického vybavenia – nástrojového parku (klavírov) na
HTF
f) návrh dekanky HTF doc. Heinzovej, ArtD. na zmenu štruktúry funkčného miesta doc.
dirigovania na funkčné miesto profesora dirigovania zboru
g) návrh na doplnenie Interných predpisov DPŠ v časti Organizácia doplňujúceho
pedagogického štúdia

Prítomní:
doc. F. Pergler, ArtD., predseda AS
Mgr. art. R. Mareček, podpredseda AS
doc. PhDr. E. Ferková, PhD.
Mgr. art. S. Marišler, ArtD.
Mgr. art. D. Podkamenská, ArtD.
Mgr. art. D. Zsapková, ArtD.
Mgr. art. I. Sabová, ArtD.
Mgr. art. Z. Holičková
Michaela Kušteková
Bc. Adam Szendrei
Ospravedlnení: prof. J. Iršai, PhD.
Neprítomní: Veronika Miščíková
Hostia: doc. M. Heinzová, ArtD., dekanka HTF VŠMU, Mgr. art. J. Meričko, ArtD., prodekan
HTF VŠMU
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1. Návrh novely Študijného poriadku HTF VŠMU.
AS HTF prerokoval a doplnil niektoré zmeny týkajúce sa Študijného poriadku, ktorého návrh
predložila dekanka HTF, doc. M. Heinzová, ArtD. a prodekan HTF Mgr. art. J. Meričko, ArtD.
Hlasovanie:
Hlasovalo: 10 členov AS
Za návrh 10
Proti
0
Zdržal sa 0
Návrh zmien v novele Študijného poriadku HTF bol jednohlasne schválený AS HTF
( pozri „Študijný poriadok HTF“).
Odporúčanie AS HTF:
V súvislosti rokovaním o novele Študijného poriadku AS HTF zaväzuje prodekanku pre
zahraničie a prodekana pre štúdium k vypracovaniu podrobného záväzného interného
usmernenia pre študentov Erasmu, ktoré stanoví konkrétne a reálne podmienky transferu
kreditov (uznania absolvovaných predmetov na zahraničnej VŠ) ako aj individuálneho
študijného plánu v nadväznosti alebo i nad rámec príslušných ustanovení Študijného
poriadku HTF.
Niektorí členovia AS HTF sa pozastavili nad článkom 53 novely Študijného poriadku, ktorý
umožňuje pokračovanie v štúdiu v študijnom programe na HTF aj po nepretržitom 2-ročnom
prerušení, a to bez povinnosti diferenčnej skúšky. „2 roky nepretržitého prerušenia štúdia za
sebou je dosť dlhá doba na pokračovanie v štúdiu na vysokej umeleckej škole, kde je
nevyhnutná kontinuita v umeleckej práci“ (doc. Pergler). 2 –ročné prerušenie štúdia je
navyše možné v každom stupni štúdia. Dekanka HTF doc. Heinzová, ArtD. informovala, že
táto možnosť vyplýva zo Študijného poriadku VŠMU, pričom zákon o VŠ dĺžku prerušenia
neobmedzuje. V prípade všeobecného konsenzu v rámci celej fakulty je možné iniciovať
zmenu tohto ustanovenia avšak najskôr v Študijnom poriadku VŠMU.
V nadväznosti na problém nedostatočne včasného informovania o nových legislatívnych
zmenách a s tým súvisiacim neskorým prijímaním dôležitých interných predpisov AS HTF
prerokoval a prijal:
Uznesenie č. 2 k potrebe dôsledného monitorovania
a včasného informovania
o legislatívnych zmenách zo strany právneho oddelenia VŠMU
– pozri „Schválené uznesenia AS HTF“
Hlasovanie:
Hlasovalo: 10 členov AS
Za návrh: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 2 bolo jednohlasne schválené AS.
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2. rôzne
AS HTF prerokoval všetky problémy predložené predsedom AS HTF, ktorý ich skoncipoval do
formy uznesení a odôvodnení. Predseda AS HTF informoval, že časť podnetov dostal od
dekanky HTF doc. M. Heinzovej, ArtD., niektoré súvisia s listom, ktorý zaslal predsedovi AS
HTF vedúci KKN doc. D. Buranovský, ArtD., k ostatným sa vrátil na základe záverov a uznesení
z predchádzajúcich zasadnutí AS HTF.
AS HTF takisto prerokoval a schválil aj návrh dekanky HTF doc. Heinzovej, ArtD. na zmenu
štruktúry funkčného miesta doc. dirigovania na funkčné miesto profesora dirigovania zboru.
Návrh súvisí s akútnym zabezpečením garanta študijného programu. AS HTF takisto
prerokoval a schválil návrh predsedu AS HTF na doplnenie Interných predpisov DPŠ v časti
Organizácia doplňujúceho pedagogického štúdia.
Výsledky hlasovania o predložených uzneseniach a návrhoch:
a) Uznesenie č. 3 k urgentnej potrebe uvoľnenia prostriedkov na zakúpenie koncertného
krídla v Koncertnej sieni Dvorana
– pozri „Schválené uznesenia AS HTF“
Hlasovanie:
Hlasovalo: 10 členov AS
Za návrh: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 3 bolo jednohlasne schválené AS.
b) Uznesenie č. 4 k problematike celoročného predĺženého otvorenia budovy HTF
a k rozšíreniu kapacít priestorov na cvičenie na 3. posch. budovy HTF:
– pozri „Schválené uznesenia AS HTF“
Hlasovanie:
Hlasovalo: 10 členov AS
Za návrh: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 4 bolo jednohlasne schválené AS.

c) Uznesenie č. 5 k problematike dlhoročného neriešenia rozsiahlych tepelných strát
v dôsledku netesniacich okien na budove HTF
– pozri „Schválené uznesenia AS HTF“
Hlasovanie:
Hlasovalo: 10 členov AS
Za návrh: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 5 bolo jednohlasne schválené AS.
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d) Uznesenie č. 6 k problematike predmetu „Umelecká prax“ – pozri „Schválené uznesenia AS HTF“
Hlasovanie:
Hlasovalo: 10 členov AS
Za návrh: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Uznesenie č. 6 bolo schválené AS.
e) Uznesenie č. 7 k havarijnému stavu materiálneho vybavenia nástrojového parku
( klavírov) na HTF – pozri „Schválené uznesenia AS HTF“
Hlasovanie:
Hlasovalo: 9 členov AS
Za návrh: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 7 bolo jednohlasne schválené AS.
f) Hlasovanie o návrhu dekanky HTF doc. M. Heinzovej, ArtD. na schválenie zmeny
v štruktúre pedagogických miest na katedre skladby a dirigovania – zmena doterajšieho
funkčného miesta docenta dirigovania zboru s úväzkom 1,0 na funkčné miesto profesora
dirigovania zboru s úväzkom 1,0
Hlasovanie:
Hlasovalo: 10 členov AS
Za návrh: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh dekanky HTF, doc. M. Heinzovej, ArtD., bol jednohlasne schválený AS.
g) Hlasovanie o návrhu na doplnenie Interných predpisov DPŠ.
Predseda AS HTF, doc. F. Pergler, ArtD., predložil AS návrh doplnenia nového odstavca do
Interných predpisov DPŠ, ktorý umožní vylúčenie študenta dennej alebo externej formy DPŠ
pri neplnení si povinnosti účasti na vyučovaní.
Hlasovanie:
Hlasovalo: 10 členov AS
Za návrh: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol jednohlasne schválený AS.

Zapísala: Mgr. art. I. Sabová, ArtD.
V Bratislave dňa 29. 2. 2012

Overil: doc. F. Pergler, ArtD.,
predseda AS HTF VŠMU

