Zápisnica so zasadnutia Akademického senátu HTF dňa 17. 9. 2013
Prítomní: doc. D. Zsapková, ArtD., doc. PhDr. E. Ferková, PhD., doc. F. Pergler, ArtD.,
prof. J. Iršai, PhD., Mgr. art. I. Sabová, ArtD., Mgr. art. D. Podkamenská,
ArtD., Mgr. art. S. Marišler, ArtD., V. Dragonidesová
Program:
1. Návrh novely Štatútu HTF VŠMU
2. Výročná správa o hospodárení za rok 2012
3. Návrh novely Zásad volieb do Akademického senátu Hudobnej a tanečnej fakulty
Vysokej školy múzických umení
4. Príprava volieb do AS HTF
5. Rôzne
_______________________________________________________________________
1. Návrh novely Štatútu HTF VŠMU
Na začiatku rokovania AS HTF informovala dekanka HTF doc. M. Heinzová, ArtD. o novele
Štatútu VŠMU, ktorý bol zaregistrovaný na MŠ SR dňa 9. 8. 2013. Oproti návrhu Štatútu
VŠMU, ktorý 20. mája 2013 schválil AS VŠMU, boli na základe pripomienok MŠ pred
registráciou upravené niektoré odseky. Najvýznamnejším zásahom je zmena znenia článku
15. Oproti schválenému textu:
Článok 15
Akademická obec

(1) Základom akademickej samosprávy VŠMU je akademická obec.
(2) Akademickú obec VŠMU tvoria zamestnanecká časť (a,b,c) a študentská časť (d):
a) vysokoškolskí učitelia (ďalej iba "učitelia"), umeleckí, výskumní pracovníci a odborní
zamestnanci, ktorí sú s VŠMU v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas,
b) ďalší učitelia, umeleckí, výskumní pracovníci a odborní zamestnanci, ktorí sú s VŠMU v
pracovnom pomere na kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas,
c) ďalší zamestnanci VŠMU s vysokoškolským vzdelaním, ktorí sú s VŠMU v pracovnom
pomere na ustanovený týždenný pracovný čas alebo na kratší pracovný čas, ako je ustanovený
týždenný pracovný čas,
d) študenti VŠMU na všetkých stupňoch štúdia.
(3) Členovia Akademickej obce VŠMU majú právo:
a) ustanoveným spôsobom navrhovať kandidátov na členov orgánov akademickej
samosprávy,
b) voliť a byť volení za členov orgánov akademickej samosprávy,
c) navrhovať do volieb, v súlade s vnútorným predpisom18, kandidáta na rektora a dekana,
d) zúčastňovať sa na zasadnutiach senátov19,
e) zoznamovať sa so zápismi z rokovaní akademických senátov a umeleckých a vedeckých
rád fakúlt VŠMU,
f) vystúpiť na zhromaždení členov akademickej obce,
g) obracať sa s návrhmi, pripomienkami a sťažnosťami na orgány akademickej samosprávy.

(4) Povinnosťou člena akademickej obce je:
a) dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a vnútorné predpisy VŠMU a jej fakúlt,
resp. ďalších súčastí VŠMU,
b) aktívne vystupovať na obranu akademických práv a slobôd, akademickej samosprávy a
integrity VŠMU,
c) dbať na zachovanie dobrého mena VŠMU a jej fakúlt.
(5) Zamestnanci, ktorí pôsobia na viacerých súčastiach VŠMU a sú členmi akademickej obce
VŠMU, sú členmi akademickej obce tej súčasti, na ktorej majú hlavný pracovný pomer.
(6) Študenti, ktorí študujú študijné programy na viacerých fakultách VŠMU, sú na účely tohto
článku členmi akademickej obce tej fakulty, na ktorú sa zapísali ako na prvú v poradí.
je v zaregistrovanom Štatúte VŠMU znenie:
Článok 15
Akademická obec
(1) Základom akademickej samosprávy VŠMU je akademická obec.
(2) Akademickú obec VŠMU tvoria:
a) vysokoškolskí učitelia (ďalej len "učitelia"), umeleckí, výskumní pracovníci a odborní
zamestnanci a ďalší zamestnanci VŠMU s vysokoškolským vzdelaním
(zamestnanecká časť),
b) študenti VŠMU (študentská časť).
(3) Členovia Akademickej obce VŠMU majú právo:
a) ustanoveným spôsobom navrhovať kandidátov na členov orgánov akademickej
samosprávy,
b) voliť a byť volení za členov orgánov akademickej samosprávy,
c) navrhovať do volieb, v súlade s vnútorným predpisom16, kandidáta na rektora a
dekana, 16 Štatút
d) zúčastňovať sa na zasadnutiach senátov17,
e) zoznamovať sa so zápismi z rokovaní akademických senátov a umeleckých a
vedeckých rád fakúlt VŠMU,
f) vystúpiť na zhromaždení členov akademickej obce,
g) obracať sa s návrhmi, pripomienkami a sťažnosťami na orgány akademickej
samosprávy.
(4) Povinnosťou člena akademickej obce je:
a) dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a vnútorné predpisy VŠMU a jej
fakúlt, resp. ďalších súčastí VŠMU,
b) aktívne vystupovať na obranu akademických práv a slobôd, akademickej samosprávy
a integrity VŠMU,
c) dbať na zachovanie dobrého mena VŠMU a jej fakúlt.

(5) Zamestnaneckú časť akademickej obce fakulty tvoria z osôb podľa odseku 2 písm. a) tí,
ktorí sú s vysokou školou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas a v
tomto pracovnom pomere sú v plnom rozsahu zaradení na príslušnej fakulte.
_____________________________________________________________________________

Z nového znenia teda vyplýva, že členmi Akademickej obce nemôžu byť vysokoškolskí
učitelia, umeleckí, výskumní pracovníci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci VŠMU s
vysokoškolským vzdelaním, ktorí sú s VŠMU v kratšom pracovnom čase ako je ustanovený
pracovný čas (čiastkové prac. úväzky), čo na HTF VŠMU predstavuje takmer polovicu
učiteľov. Títo nemajú právo navrhovať kandidátov na členov akademickej samosprávy, voliť
a byť volení do orgánov akademickej samosprávy, navrhovať kandidátov na rektora a dekana,
zúčastňovať sa zasadnutí senátov, zoznamovať sa so zápismi z rokovaní senátov
a umeleckých a vedeckých rád, vystúpiť na zhromaždení členov AO, ani obracať sa
s návrhmi, pripomienkami a sťažnosťami na orgány akademickej samosprávy.
Dekanka informovala, že vzhľadom na závažnosť tejto úpravy v Štatúte VŠMU požiadala p.
rektora o právny výklad termínu „ustanovený pracovný čas“. P. rektor dostal z MŠ odpoveď,
ktorá síce nevykladá ustanovený pracovný čas, ale pán Mgr. M.Gilányi v nej informuje, že ak
do nadobudnutia účinnosti nového štatútu bol členom Akademickej obce fakulty ako
zamestnanec niekto, kto podľa nového štatútu už nie je členom zamestnaneckej časti AO
fakulty (napr. učiteľ, ktorý má na fakulte 80% úväzok), tejto osobe odo dňa účinnosti
štatútu zaniklo členstvo v AS fakulty.
Členovia AS HTF vyjadrili znepokojenie nad postupom registrácie Štatútu VŠMU a nesúhlas
so zmenami v Štatúte VŠMU, ktoré neschválil AS VŠMU. Rokovanie o Štatúte HTF VŠMU
pozastavili až do prešetrenia nejasností ohľadom registrácie Štatútu VŠMU, čo bude obsahom
rokovania AS VŠMU 30. septembra 2013. Podpredsedníčka AS doc. D. Zsapková, ArtD. sa
s otázkou výkladu ustanoveného pracovného času obráti na odborový zväz.
_______________________________________________________________________
2. Výročná správa o hospodárení HTF VŠMU za rok 2012
Dekanka predložila AS HTF Výročnú správu o hospodárení za rok 2012. Poukázala na deficit
finančných prostriedkov oproti predchádzajúcemu roku a z toho vyplývajúci dopad na
celkový hospodársky výsledok.
Hlasovanie: za - 8;

zdržal sa - 0;

proti – 0

Uznesenie: AS HTF schválil Výročnú správu o hospodárení za rok 2012.
________________________________________________________________________
3. Novela Zásad volieb do Akademického senátu Hudobnej a tanečnej
fakulty Vysokej školy múzických umení.
V súlade s novelou zákona o VŠ rokoval AS HTF o doplnení ustanovení týkajúcich sa
dôvodov zániku a pozastavenia členstva v AS HTF (článok 11).
Návrh znenia:

Článok 11
Dôvody zániku členstva, pozastavenie členstva
1. Členstvo v AS HTF VŠMU zaniká
a) skončením funkčného obdobia člena,
b) vymenovaním člena do niektorej z funkcií uvedených v článku 2 odseku 9,
c) skončením členstva v zamestnaneckej časti akademickej obce HTF,
d) prerušením štúdia člena študentskej časti AS HTF VŠMU,
e) skončením štúdia člena študentskej časti akademického senátu fakulty, ak
nepožiadal o pozastavenie členstva v akademickom senáte fakulty podľa odseku 3
tohto článku,
f) nezapísaním sa na štúdium na fakulte, za ktorú bol zvolený, najneskôr v posledný
deň určený na zápis prijatých uchádzačov o štúdium v príslušnom akademickom
roku, ak ide o člena s pozastaveným členstvom,
g) uplynutím šiestich mesiacov odo dňa pozastavenia členstva; to neplatí, ak k
obnoveniu členstva došlo v tejto lehote,
h) vzdaním sa funkcie člena,
i) odvolaním člena z funkcie akademickou obcou; dôvody odvolania a postup pri
voľbe a odvolaní upravujú články 9 a 10,
j) smrťou člena.
2. Ak zaniklo členovi akademického senátu fakulty členstvo pred skončením funkčného
obdobia podľa odseku 1 písm. b) až j), nastupuje na jeho miesto zvolený náhradník.
Náhradníkom stáva ten člen príslušnej časti Akademickej obce HTF, ktorý získal pri voľbách
do AS druhý najvyšší počet hlasov.
3. Člen študentskej časti AS HTF VŠMU, ktorý nie je študentom doktorandského študijného
programu, môže pred riadnym skončením štúdia písomne požiadať o pozastavenie členstva v
akademickom senáte fakulty. Členstvo sa pozastaví odo dňa nasledujúceho po dni riadneho
skončenia jeho štúdia. Členstvo sa obnoví dňom, keď sa opäť stane členom študentskej časti
akademickej obce HTF, ak z iných dôvodov dovtedy nezaniklo. Na čas pozastaveného
členstva sa náhradníkom stáva ten člen príslušnej časti Akademickej obce HTF, ktorý získal
pri voľbách do AS druhý najvyšší počet hlasov.
Hlasovanie: za - 8;

zdržal sa - 0;

proti – 0

Uznesenie: AS HTF schválil novelu predpisu Zásady volieb do Akademického senátu
Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení. Schválený predpis je
prílohou tejto zápisnice.
__________________________________________________________________________
4. Príprava volieb do AS HTF
Vzhľadom na skončenie členstva 3 členov v študentskej časti AS HTF, podpredsedníčka AS
HTF navrhla volebnú komisiu v počte 5 členov za účelom doplňujúcich volieb do AS HTF:
1. doc. F. Pergler, ArtD.
2. Mgr. art. D. Podkamenská, ArtD.

3. Mgr. art. S. Marišler, ArtD.
4. V. Dragonidesová - študentka
5. B. Lovász - študent
Hlasovanie: za - 8;

zdržal sa - 0;

proti – 0

Uznesenie:
AS HTF schválil navrhovaných členov volebnej komisie. Volebná komisia vyzve členov
akademickej obce HTF VŠMU na predkladanie návrhov na kandidátov do AS HTF VŠMU
v zmysle ustanovení Zásad volieb do Akademického senátu Hudobnej a tanečnej fakulty
Vysokej školy múzických umení.
________________________________________________________________________
6. Rôzne
a) V polovici júla 2013 členovia AS HTF na základe návrhu vedúceho KKN prof. D.
Buranovského, ArtD. elektronicky hlasovali o zaradení nového výberového predmetu
Jazzová klavírna improvizácia do študijných plánov pre akademický rok 2013/2014. Predmet
je určený pre všetky študijné programy.
Elektronické hlasovanie:
Za – 9;

zdržal sa – 0;

proti – 0

Uznesenie:
AS HTF VŠMU schválil výberový predmet „Jazzová klavírna improvizácia“ .

b) termín najbližšieho zasadnutia AS HTF je 8. 10. 2013 o 9.00 hod.
________________________________________________________________________
Pozn.: Vzhľadom na nové ustanovenia článku 15 Štatútu VŠMU o Akademickej obci sa
predseda AS HTF Mgr. art. R. Mareček, ArtD., ktorý je t. č. v čiastkovom pracovnom úväzku,
sa rokovania a hlasovania nezúčastnil.

V Bratislave 17. 9. 2013
Zapísala: Kvetoslava Martinkovičová
Overila: doc. Dagmar Zsapková, ArtD. – podpredsedníčka AS HTF VŠMU

