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Zápisnica zo zasadnutia AS HTF VŠMU
a zhromaždenia akademickej obce HTF dňa 5.12.2012
Prítomní:
doc. F. Pergler, ArtD., predseda AS
doc. PhDr. E. Ferková, PhD.
Mgr. art. D. Zsapková, ArtD.
Mgr. art. D. Podkamenská, ArtD.
Mgr. art. J. Marišler, ArtD.,
Mgr. Z. Holičková
M. Kušteková
Ospravedlnení:
prof. J. Iršai, PhD.,
Mgr. art. I. Sabová, ArtD.,
Mgr. art. R. Mareček,
Bc. A. Szendrei
V. Dragonidesová
Ako hosť Akademického senátu doc. M. Rašla, akad. mal., rektor VŠMU
doc. M. Heinzová, ArtD., dekanka HTF VŠMU,
Mgr. art. J. Meričko, ArtD., prodekan HTF VŠMU
Zasadnutie AS
Program:
1. Informácia o doplňujúcich voľbách do AS HTF a predstavenie zvolenej členky AS HTF
2. Post tajomníka AS HTF a úprava neaktuálneho bodu v Rokovacom poriadku AS HTF
3. Návrh dekanky HTF VŠMU na vymenovanie členov Disciplinárnej komisie HTF VŠMU
4. Výročná správa o činnosti AS HTF
5. Rozprava k výročnej správe
6. Rôzne
Predseda AS HTF konštatoval neuznášaniaschopnosť senátu kvôli piatim neprítomným
členom, čo limitovalo ďalší priebeh rokovania, počas ktorého nebolo možné hlasovať
o návrhoch.
1. Informácia o doplňujúcich voľbách do AS HTF a predstavenie novozvolenej členky
Nakoľko sa novozvolená členka senátu Veronika Dragonidesová ospravedlnila zo zasadnutia,
predseda AS HTF informoval len o výsledku doplňujúcich volieb do študentskej časti AS
HTF a poďakoval Mgr. art. Stanislavovi Marišlerovi za ich zorganizovanie ako aj za prácu
predsedu Volebnej komisie.
2. Post tajomníka AS HTF a úprava neaktuálneho bodu v Rokovacom poriadku AS HTF
Predseda AS HTF oboznámil prítomných, že po dohode s členkou a doterajšou tajomníčkou
AS HTF Mgr.art. Ivetou Sabovou bude novou tajomníčkou AS HTF pani Kvetoslava
Martinkovičová, pracovníčka dekanátu HTF. Hoci nie je členkou senátu, ani akademickej
obce, v akademickom prostredí sa pohybuje dlhé roky, za ktoré získala výborný prehľad
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v celej šírke vysokoškolskej problematiky (obdobne je tento post obsadený aj v AS VŠMU,
kde ho zastáva pracovníčka rektorátu). Náplňou jej činnosti budú okrem zápisničných
záznamov ďalšie administratívne činnosti spojené s organizáciou zasadnutí senátu. Nebude
mať hlasovacie právo.
Prítomní členovia senátu podporili názor, že administratívni pracovníci dekanátu, resp.
rektorátu, by mali byť zahrnutí do akademickej obce, nakoľko väčšina z nich je
v každodennom kontakte s akademickou legislatívou a aktívne sa zúčastňuje
administratívnych prác v rôznych školských komisiách a orgánoch. Doc. Pergler avizoval, že
v tomto smere by rád inicioval návrh na zmenu príslušného ustanovenia Štatútu VŠMU.
3. Návrh dekanky HTF VŠMU na vymenovanie členov Disciplinárnej komisie HTF.
1. Bálint Lovász - 2. rok Bc. štúdia KKN
2. Peter Nágel - 3. rok Bc. štúdia KKN
3. Kristína Šedivá - 2. rok Bc. štúdia KTT
4. Michal Zábražný - 2. rok Bc. štúdia KTT
Pre neuznášaniaschopnosť senátu sa o návrhu uskutoční v dohľadnom čase elektronické
hlasovanie – prítomní sa zhodli v názore, aby v disciplinárnej komisii mali v študentskej časti
zastúpenie obidva odbory – hudobný i tanečný.
4. Výročná správa o činnosti AS HTF (viď príloha zápisnice)
Predseda AS HTF, doc.František Pergler predniesol Výročnú správu o činnosti AS HTF –
osobitne vyzdvihol kúpu koncertného krídla Steinway ako významný krok k dosiahnutiu
štandardného zabezpečenia verejnej prezentácie študijných výsledkov na HTF ako aj fakt, že
jeho financovanie sa podarilo pokryť len necelou 1/6 všetkých prostriedkov z rezervného
fondu VŠMU, ktorého alikvotný podiel pripadá HTF.
5. Rozprava k výročnej správe
-

rektor VŠMU doc. Milan Rašla poukázal na veľmi dobré výsledky v hospodárení
HTF za uplynulý rok – najlepšie spomedzi všetkých troch fakúlt VŠMU. Vyjadril sa i
k problému rekonštrukcie vstupu do budovy HTF – uskutočnila sa obhliadka
z pamiatkového ústavu, ďalej bola oslovená firma Kapsch na projekt rekonštrukcie
priestorov vstupu. Zdĺhavé odkladanie začiatku prác zdôvodnil určitou opatrnosťou
vedenia VŠMU a ekonomického oddelenia pri presadzovaní rekonštrukčných zásahov
najmä vo vzťahu k pamiatkárom. Vyskytol sa tiež problém kompatibility
navrhovaného elektronického systému s naším elektronickým registrom
zamestnancov. Rekonštrukcia sa dorieši v blízkej budúcnosti.
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-

prof. Černecká konštatovala ľútosť nad veľmi slabou účasťou akademickej obce na
zhromaždení a naniesla otázku dekanského voľna aspoň na 2 hodiny počas
zhromaždenia akademickej obce. Dekanka HTF doc. Heinzová navrhla, že
v budúcnosti môže poskytnúť dekanské voľno, hoci je skeptická v očakávaní
adekvátneho efektu – termín zhromaždenia AO HTF bol starostlivo vybraný a
nepočítalo sa, že v stredu dopoludnia neprídu ani členovia kolégia dekana.

-

prof. Buranovský kritizoval neprimerane dlhú dobu (ne)riešenia problémov HTF,
na ktoré upozorňujú aj uznesenia AS HTF – absentuje stanovenie termínov, dokedy sa
majú opatrenia zrealizovať. Predseda AS HTF doc. Pergler reagoval, že fakultný senát
na problémy môže len poukazovať a navrhovať riešenia – na pracovníkov
ekonomického a prevádzkového oddelenia VŠMU však má len sprostredkovaný
dosah. Okrem toho senátu nevyplýva možnosť ukladať akékoľvek postihy
z nedodržania termínov. Rektor VŠMU konštatoval, že napr. impulz na riešenie
izolácie okien v začiatočnej fáze dal, s kompetentnými pracovníkmi vedenia
ekonomického oddelenia sa ešte na jar 2012 osobne zúčastnil obhliadky dotknutých
priestorov HTF a spoľahol sa, že opravy poškodených okien zabezpečia...

-

Dekanka HTF doc. Heinzová prisľúbila vydať pokyny k doriešeniu návrhu Interného
usmernenia pre študentov výmenných programov (Erasmus) ako aj k predmetu
Interpretačná prax.

-

prof. Buranovský otvoril aj otázku potreby blogu na webových stránkach školy, kde
by bol priestor na okamžitú reakciu študentov a pedagógov – dekanka HTF doc.
Heinzová upozornila na riziká kvality tejto komunikácie a problém vyhodnocovania
často aj anonymných podnetov – ide tu o personálnu otázku poverenia konkrétnej
osoby.

-

Rektor VŠMU ponúkol na základe skúseností zo zahraničia ideu elektronickej
komunikácie formou elektronického dotazníka, ktorým by sa zisťovali názory
študentov a pedagógov.

-

prof. Černecká otvorila problém nízkeho počtu pridelených miest interných
doktorandov a vysokých poplatkov za externé DŠ, ktoré brzdí záujem študentov
o externé DŠ. Neustále znižujúci sa počet doktorandov má dopad na spomalenie
kariérneho rastu docentov, ktorí bez doktorandov nemajú šancu inaugurovať.
V horizonte 5-10 rokov tak HTF hrozí problém s akreditáciou študijných programov.

-

Rektor VŠMU namietal, že Ministerstvo školstva odporúča poplatok 2770.-eur, na
VŠMU je schválený vo výške 2000.-eur a doktorandi po ďalšom znížení 20% sumy
reálne platia cca 1660.-eur.

-

prof. Černecká sa domnieva, že ani táto suma reálne neodráža to, čo škola externému
doktorandovi poskytuje (externé DŠ má upravené študijné plány rozvrhnuté do 5
rokov štúdia)
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doc. Pergler navrhol vzhľadom k rozdielnosti študijných plánov externého DŠ na
fakultách urobiť analýzu reálnych nákladov za externé DŠ doktoranda HTF a potom
stanoviť sumu poplatku – tajomník Ing. Božík sa vyjadril, že je to možné.

-

doc. Pergler poukázal na nízku sumu pridelenú z rozpočtu VŠMU pre HTF na
„vedu a umelecký výkon“ – celá VŠMU pre rok 2012 dostala na „vedu“ viac ako 2
milióny eur, pričom samotnej HTF bolo z toho pridelených na „vedu“ len necelých 87
tisíc eur. Zároveň sa spýtal, prečo nie je možné použiť výraznejšie tieto prostriedky na
umelecké projekty a aktivity pedagógov a študentov HTF.

-

Rektor VŠMU informoval, že položka „umelecký výkon“ v pridelenom rozpočte z
MŠ už neexistuje – zostala len „veda“.

-

doc. Pergler vyjadril prekvapenie nad tým, že položka „umelecký výkon“ vypadla
z rozpočtu pre VŠMU a vyjadril názor, že ide snáď o nedopatrenie, ktoré treba
vykomunikovať na patričných fórach. Rektor VŠMU konštatoval nepochopenie zo
strany iných vysokých škôl a ich rektorov, ktorí nás prehlasujú na všetkých fórach.

-

doc. Ferková pripomenula, že na MŠ fungujú 3 druhy grantov. Sama pracuje v jednej
z komisií, kde zistila, že z našej školy boli podané len 2 granty.

-

prof. Buranovský navrhol, aby každý pedagóg HTF povinne vypracoval jeden grant.

-

Dekanka HTF analyzovala problém v širších súvislostiach: sú tri skupiny pedagógov
– 1. Tí, ktorí naplno učia a koncertujú - sú dostatočne vyťažení, 2. Tí, ktorí učia
a nekoncertujú, 3. Tí, ktorí koncertujú a „neučia“, resp. učia menej. Domnieva sa, že
vedúci katedier majú jasný prehľad o každom z nich a granty by mali zadávať
predovšetkým tým pedagógom, u ktorých je jedna z častí úväzku v zjavnom deficite.

-

doc. Pergler – na realizáciu projektov je potrebná súčinnosť celého tímu vrátane
spolupráce zo strany školských ekonómov, ktorá je na iných vysokých školách
bežná. Okrem toho máme na škole Centrum výskumu, ktorého členovia by mali byť
lídri v grantových projektoch. Dekanka HTF uviedla, že všetci členovia Centra
výskumu realizujú granty povinne.

-

predseda AS HTF vyzval rektora VŠMU, aby rozptýlil „šumy“ a pochybnosti
o financovaní Steinwaya výlučne z rezervného fondu VŠMU, nakoľko AS HTF
schválil použitie prostriedkov z rezervného fondu HTF na iné účely. Rektor VŠMU
z nedostatku času nechcel podrobne otvárať túto otázku na zhromaždení AO HTF,
avšak opätovne prisľúbil svoju osobnú podporu použitia prostriedkov z rezervného
fondu VŠMU na financovanie plnej sumy koncertného krídla.

5.12.2012
zaznamenala:
Kvetoslava Martinkovičová,
tajomníčka AS HTF

overil a doplnil: doc. František Pergler, ArtD.,
predseda AS HTF

