Zápisnica zo zasadnutia AS HTF VŠMU dňa 16. 4. 2012
Program:
1. Návrh zmien v rokovacom poriadku AS HTF (predseda AS HTF)
2. Stanovisko rektora VŠMU doc. Milana Rašlu, akad.mal. a informácia o podniknutých
opatreniach k uzneseniam z predchádzajúceho zasadnutia AS HTF
3. Výročná správa o činnosti HTF za rok 2011 (dekanka HTF, doc. Mária Heinzová, ArtD.)
4. Návrh rozpočtu HTF na rok 2012 (dekanka HTF, doc. Mária Heinzová, ArtD.)
5. Návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu HTF (dekanka HTF, doc.
Mária Heinzová, ArtD.)
6. Návrh zmien v štruktúre pedagogických miest na KSDN a KTT (dekanka HTF, doc. Mária
Heinzová, ArtD.)
Prítomní:
doc. F. Pergler, ArtD., predseda AS
Mgr.art. S. Marišler, ArtD.
Mgr. art. D. Podkamenská, ArtD.
Mgr. art. D. Zsapková, ArtD.
Mgr. art. I. Sabová, ArtD.
Mgr. Z. Holičková
Bc. A. Szendrei
V. Miščíková
Ospravedlnení: doc. PhDr. E. Ferková, PhD., prof. J. Iršai, PhD., Mgr. art. R. Mareček,
M. Kušteková
Hostia: - doc. M. Rašla, akad. mal., rektor VŠMU,
doc. M. Heinzová, ArtD., dekanka HTF VŠMU.
Zasadnutie AS HTF začalo o 30 minút neskôr, nakoľko v stanovenom termíne nebol senát
uznášaniaschopný. Nakoľko išlo o opakovaný problém, predseda AS HTF vyzval k väčšej
zodpovednosti pri plnení úloh vyplývajúcich z funkcie člena senátu a pripomenul, že počas
aktívnej práce v senáte je každý člen ospravedlnený z bežných študijných resp. pracovných
povinností na HTF. V tomto zmysle navrhol aj príslušné doplnenie v rokovacom poriadku AS
HTF.

1. Návrh zmien v rokovacom poriadku AS HTF
AS prerokoval nasledovné zmeny a doplnenia v Rokovacom poriadku AS HTF navrhnuté
predsedom AS, doc. F. Perglerom, ArtD. :
Článok 3 – Práva a povinnosti členov AS HTF VŠMU:
odsek b.: vyjadrovať sa ku všetkým otázkam, o ktorých AS rokuje
odsek c.: predkladať návrhy a námietky a žiadať ich zaprotokolovanie v zápisnici
odsek f.: právo vzdať sa funkcie člena v AS
Článok 3, bod 3: „Fakulta členovi AS zohľadňuje v rámci jeho pracovných alebo študijných
povinností plnenie úloh, vyplývajúcich z jeho funkcie v AS.“

Článok 3, bod 4: „Fakulta, jej orgány a členovia akademickej obce a ďalší zamestnanci
VŠMU nesmú postihovať členov AS HTF v súvislosti s činnosťou, ktorú vykonávajú alebo
vykonávali pre akademický senát; najmä ich nesmú postihovať za výroky a názory
prednesené na zasadnutiach akademického senátu.“
Článok 4, bod 8: „Členovia AS HTF VŠMU môžu predkladať k prerokovávanej veci návrhy
alebo pozmeňujúce návrhy. Predsedajúci môže požiadať navrhovateľa, aby svoj návrh
formuloval písomne. Ak navrhovateľ výzve predsedu akademického senátu nevyhovie, na
tento návrh alebo pozmeňujúci návrh sa neprihliada.“
Článok 6 – Spôsob hlasovania AS HTF VŠMU:
Odsek 6.: „V naliehavých prípadoch môže predseda AS požiadať členov AS o elektronické
hlasovanie per rollam s určením termínu, dokedy je možné hlasovať...“ (presné znenie
doplneného článku je uvedené v Rokovacom poriadku AS HTF)
Článok 7 – Zápisnica zo zasadnutia AS
Odsek 1 bude znieť: „O priebehu zasadnutia vyhotoví tajomník AS zápis, ktorý odošle
dekanovi HTF a všetkým členom AS.“
AS HTF o navrhnutých zmenách hlasoval.
Hlasovalo: 8 členov AS
Za návrh: 8
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Výsledok hlasovania: Návrh zmien v Rokovacom poriadku AS HTF VŠMU bol jednohlasne
schválený AS HTF.
2. Stanovisko rektora VŠMU doc. Milana Rašlu, akad.mal. a informácia o podniknutých
opatreniach k uzneseniam z predchádzajúceho zasadnutia AS HTF
-

-

-

-

K potrebe dôsledného monitorovania a včasného informovania o legislatívnych zmenách:
monitorovaním vysokoškolskej legislatívy je poverená prorektorka VŠMU Mgr.art. Jana
Billová
K uvoľneniu prostriedkov na zakúpenie koncertného krídla do Koncertnej siene
Dvorana: rektor VŠMU opätovne prisľúbil svoju podporu s vyčlenením prostriedkov
z rezervného fondu VŠMU, k čomu aj AS VŠMU vyslovil kladné stanovisko.
Dekanka HTF bola poverená vypracovaním odborného materiálu k verejnej súťaži,
ktorý už odovzdala a momentálne ho spracúva referát verejného obstarávania VŠMU.
K problematike tepelných strát v dôsledku netesniacich okien a chýbajúcich ventilov v
budove HTF: rektor VŠMU sa v krátkom čase osobne zúčastní s pracovníkmi
ekonomického oddelenia kontroly netesniacich okien v budove HTF a situáciu bude
riešiť.
K problematike celoročného predĺženého otvorenia budovy HTF: rektor VŠMU po
vyhodnotení prodekanom doc. Hošekom, ArtD. precízne vypracovanej analýzy
využitia víkendového cvičenia vyslovil súhlas s predĺžením otvorenia budovy HTF
počas celého roka.

K ostatným uzneseniam z predchádzajúceho rokovania AS HTF:
- K problematike bakalárskych a magisterských seminárnych prác: termín
odovzdania 27.4.2012 bol stanovený s ohľadom na zvládnutie ďalších povinností
študentov záverečných ročníkov obidvoch stupňov štúdia a možnosť prihlásiť sa
dostatočne včas na štátne skúšky. Seminárnu prácu odovzdáva študent školiteľovi,
ktorí navrhne hodnotenie – zohľadňujúc aj jej prezentáciu pred komisiou.
Odporúčanie AS HTF: vedúci katedier neodkladne skontrolujú listy predmetov,
v ktorých bude jasne definovaný názov bakalárska alebo diplomová seminárna práca.
Doterajšie predmety bakalársky, resp. diplomový seminár boli koncipované
dvojsemestrálne a z toho logicky vyplýva aj ich ukončenie v letnom semestri.
-

K problematike predmetu umelecká prax: dekanka HTF, doc. M. Heinzová, ArtD.
pripomenula, že niektoré výhrady AS HTF voči koncepcii predmetu zachytené
v uznesení z 29.2.2012 boli prerokované na zasadnutí Kolégia dekana už 25.1.2012
(možnosť získať kredity za účinkovanie v orchestri či za účasť na súťaži), o čom však
nebol AS HTF informovaný.
V diskusii predseda AS HTF pripomenul, že v listoch predmetoch v AiS sa doplnenia
schválené na Kolégiu dekana zatiaľ neobjavili. Dekanka HTF vyslovila názor, že
študenti HTF svoje umelecké aktivity nad rámec študijných povinností spravidla
vykonávajú bez nároku získať za ne kredity a predmet umelecká prax bol koncipovaný
len pre aktivity mimo rámca študijného plánu. Predseda AS HTF je presvedčený, že
tento predmet má opodstatnenie, len ho treba prispôsobiť pre všetky študijné
programy a posúdenie relevantnosti umeleckých aktivít vrátane zápisu hodnotenia
okrem prodekanov umožniť aj vedúcim katedier.
Záver: úpravou koncepcie predmetu umelecká prax bol poverený prodekan Mgr.art.
Meričko, ArtD. v spolupráci s vedúcimi všetkých katedier.

3. Výročná správa o činnosti HTF za rok 2011
Doc. M. Heinzová, ArtD., dekanka HTF VŠMU, predložila AS na schválenie návrh Výročnej
správy o činnosti HTF za rok 2011.
Hlasovalo: 8 členov AS
Za návrh 8
Proti
0
Zdržal sa 0
Výsledok hlasovania: Výročná správa o činnosti HTF za rok 2011 bola jednohlasne schválená
AS HTF.
4. Návrh rozpočtu HTF VŠMU na rok 2012.
Dekanka HTF doc. M. Heinzová, ArtD. predložila návrh rozpočtu HTF VŠMU na rok 2012
v celkovej pridelenej výške 1 424 125.-Eur. V diskusii spolu s predsedom AS HTF upozornili
na problém „skrytej“ nižšej dotácie prostriedkov pre HTF než v minulom roku, ktorá je
spôsobená tým, že sa v tohoročnom rozpočte objavila položka „Sociálne štipendiá“ (63.747.Eur), ktorou však HTF priamo nedisponuje (odhliadnuc od toho, že ide len o orientačné
rozdelenie, ktoré v konečnom dôsledku závisí od sociálnej situácie prijatých uchádzačov).
Predseda AS HTF upozornil na fakt, že v samotnom materiáli rozpočtu VŠMU je pri

sociálnych štipendiách poznámka, že „dotácia je vedená na Rektoráte VŠMU – logicky by sa
teda nemala ocitnúť v rozpočte fakúlt. Rektor VŠMU prisľúbil, že zistí k uvedenému
problému bližšie podrobnosti.
Predseda AS HTF vyslovil prekvapenie aj nad nižšou sumou prostriedkov v položke
„Vysokoškolská veda a umelecký výkon“ (86.986.-Eur, čo je oproti minulému roku
o 59.966.-Eur menej). Pritom celková dotácia na „vedu“ pre celú VŠMU činí sumu 2 milióny
143 341.-Eur. Rektor VŠMU vysvetlil, že veľká časť týchto prostriedkov (takmer 1 milión eur)
sa musí presúvať na „mzdy a odvody“, nakoľko všetky vysoké školy majú pridelené zo
štátneho rozpočtu len 80% celkových mzdových nákladov.
Predseda AS HTF sa informoval, či z prostriedkov na „vedu“ nie je možné zakúpenie
nástrojov – napr. klavírov na vybavenie špičkového pracoviska (v rámci položky tovary
a služby) – podľa rektora VŠMU to však nie je možné, nakoľko nejde o kapitálové
prostriedky.
Po obsiahlej diskusii a vysvetlení rektora VŠMU prítomní konštatovali, že AS HTF nemôže
namietať výšku prideleného rozpočtu HTF, ktorý bol schválený na zasadnutí AS VŠMU.
K návrhu rozpočtu dal predseda AS HTF hlasovať za nasledujúce stanovisko AS HTF:
„AS HTF schvaľuje predložený návrh rozpočtu na HTF a zároveň konštatuje, že je reálne
nižší v porovnaní s minuloročným rozpočtom.“
(vysvetlenie: pri nezapočítaní sociálnych štipendií negatívny rozdiel oproti minulému roku
činí -54 290.-Eur, pri započítaní sociálnych štipendií je negatívny rozdiel -52 119.-Eur –
tento negatívny rozdiel sa môže ešte zvýšiť na konci roku 2012, keď bude známa skutočná
suma vyplatených sociálnych štipendií za rok 2012).
Hlasovalo: 8 členov
Za schválenie stanoviska k rozpočtu: 8
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Návrh rozpočtu HTF VŠMU na rok 2012 bol schválený AS HTF.
5. Návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu HTF
Doc. M. Heinzová, ArtD., dekanka HTF VŠMU, informovala AS o zostatku finančných
prostriedkov v rezervnom fonde HTF VŠMU v sume 131 000.- Eur.
Z diskusie medzi členmi senátu, dekankou HTF a rektorom VŠMU vyplynuli priority využitia
finančných prostriedkov:
- rekonštrukcia priestorov na Katedre spevu
- rekonštrukcia priestorov na Katedre klávesových nástrojov
- rekonštrukcia zasadacej miestnosti na č. 111 na HTF
Vyčlenená suma na uvedené rekonštrukcie je 70 000.- Eur.
Ďalšie finančné prostriedky – cca 18 000.-Eur – vyčlenené na interiérové vybavenie katedier.
Zakúpenie zvukových paravanov na doriešenie akustiky Dvorany, ktoré boli v pôvodnom
návrhu, odporučili v členovia AS HTF odložiť, dokedy nebude vypracovaná akustická
expertíza profesionálnou firmou zaoberajúcou sa akustikou koncertných sál.
Po prečerpaní prostriedkov na uvedené práce zostane v rezervnom fonde ešte cca 43 000.-Eur.

Predseda AS HTF okrem toho navrhol vyčleniť z rezervného fondu HTF konkrétnu sumu
jednotlivým katedrám ako istú rezervu na mimoriadne umelecké projekty, semináre,
workshopy zahraničných pedagógov a pod. Rektor VŠMU ako aj väčšina prítomných členov
AS HTF namietali rozdrobovanie prostriedkov na katedry ako neopodstatnené, nakoľko
doteraz vždy na tieto aktivity dostali požadované prostriedky. Dekanka HTF prisľúbila aj
naďalej ústretovosť pri financovaní umeleckých projektov katedier v rozsahu ako doteraz.
Väčšie, finančne náročnejšie projekty je však potrebné zabezpečiť grantom.
Následne sa uskutočnilo hlasovanie o návrhu na použitie finančných prostriedkov z
rezervného fondu HTF:
Hlasovalo: 8 členov
Za schválenie rozpočtu: 8
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Využitie finančných prostriedkov z rezervného fondu HTF a fondu VŠMU bolo jednohlasne
schválené AS.
Dekanka HTF Doc. M. Heinzová, ArtD. ďalej informovala o nutnosti rekonštrukcie
priestorov vstupu do budovy HTF a následne do koncertnej siene Dvorana, na ktorú sa
zaviazalo vedenie VŠMU. Predseda AS HTF pripomenul, že aj sociálne zariadenia na prízemí
patria do reprezentatívnej časti priestorov, ktoré využíva celá škola ako aj návštevníci podujatí
vo Dvorane. Rektor VŠMU prisľúbil na uvedenú rekonštrukciu vstupu do budovy HTF
vrátane sociálnych zariadení vyčleniť finančné prostriedky z prostriedkov VŠMU po dohode
s ekonomickým oddelením. Okrem toho prisľúbil predfinancovanie projektu AMUS ako aj
dofinancovanie umeleckých výkonov v prípade, že HTF prekročí rozpočtovú čiastku.
6. Návrh a schválenie zmien pedagogických miest na KSDN a KTT.
Dekanka HTF Doc. M. Heinzová, ArtD. predložila návrh zmien v štruktúre pedagogických
miest na KSDN a KTT – objasnila, že financovanie všetkých zmien (resp. navýšenie úväzku)
je pokryté z kontinuálneho znižovania úväzkov pedagógov v dôchodkovom veku:
- zmena doterajšieho funkčného miesta profesora hry na husliach s úväzkom 0,7 na
funkčné miesto profesora s úväzkom 1,0.
- zmena doterajšieho funkčného miesta odborného asistenta hry na husliach s úväzkom
1,0 na funkčné miesto docenta s úväzkom 1,0.
- zriadenie funkčného miesta asistenta – korepetítora v úväzku 0,5 na KTT, s
účinnosťou od 17.9.2012
- zriadenie funkčného miesta odborného asistenta pre vyučovanie predmetov z oblasti
klasického tanca v úväzku 0,5 s účinnosťou od 1. 9. 2012.
Hlasovalo: 8 členov
Za schválenie návrhu: 8
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Návrh zmien v štruktúre pedagogických miest na KSDN a KTT bol schválený AS HTF.
Zapísala: Mgr.art. I. Sabová, ArtD.
V Bratislave dňa 20. 4. 2012

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

