Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu HTF dňa 13. 6. 2017

Prítomní: Mgr. art. R. Mareček, ArtD., prof. PhDr. E. Ferková, PhD., prof. PhDr. J. Budzák, ArtD.,
Mgr. art. L. Papanetzová, ArtD., Mgr. art. D. Podkamenská, ArtD., Mgr. I. Kleiblová, ArtD., doc.
I. Szabó, ArtD., Mgr. art. K. Samuelčík, Bc. B. Lovász
Ospr.: Mgr. art. V. Bartošová, ArtD., Bc. I. Lovišková, PhDr. M. Ivan
Hostia: prof. Mgr. art. I. Čierniková, ArtD., Ing. J. Božik
Program:
1. Schválenie programu zasadnutia AS HTF VŠMU.
2. Schválenie Výročnej správy o hospodárení HTF VŠMU za rok 2016
3. Schválenie zmeny v štruktúre pedagogických miest na Hudobnej a tanečnej fakulte
4. Príprava volieb do AS HTF VŠMU v nasledujúcom akademickom roku
5. Rôzne.
Prílohy:
1. Výročná správa o hospodárení HTF VŠMU za rok 2016 s prílohami.
2. Návrh zmeny v štruktúre pedagogických miest na HTF VŠMU.
Zasadnutie otvoril a viedol pán predseda akademického senátu Mgr. art. Robert
Mareček, ArtD. Zasadnutia sa zúčastnila pani dekanka prof. Mgr. art. Irina Čierniková, ArtD.
a pán tajomník Ing. J. Božik.
K bodu 1.) Schválenie programu zasadnutia AS
V úvode zasadnutia AS HTF VŠMU predseda akademického senátu Mgr. art. Robert
Mareček, ArtD. dal hlasovať o horeuvedenom programe zasadnutia. Program bol
jednomyseľne schválený bez pripomienok.
K bodu 2.) Schválenie Výročnej správy o hospodárení HTF VŠMU za rok 2016
V tomto bode bola pani dekankou prof. Mgr. art. Irinou Čiernikovou, ArtD.
predložená výročná správa o hospodárení HTF VŠMU za rok 2016. Členom akademického
senátu bola správa doručená mailom (viď. príloha).
Pán tajomník informoval o priaznivom výsledku hospodárenia HTF VŠMU. Pani
dekanka prof. Mgr. art. Irina Čierniková, ArtD. doplnila informácie k výročnej správe
týkajúce sa opráv na fakulte a nákupu klavírov.
Pani prof. PhDr. E. Ferková, PhD. spomenula, či by sa nedala na č.120 urobiť zvukotesná
izolácia – hluk z druhého poschodia (KTT).
Výsledok hlasovania: prítomní: 9 členov
za: 9 hlasov
zdržal sa: 0

proti: 0

Uznesenie: AS HTF schválil predkladanú Výročnú správu o hospodárení HTF VŠMU za rok
2016.

K bodu 3.) Schválenie zmeny v štruktúre pedagogických miest na Hudobnej a tanečnej
fakulte
Po kladnom vyjadrení pani rektorky VŠMU doc. Márie Heinzovej, ArtD. v zmysle
článku 9 odsek 1 Štatútu VŠMU, na základe návrhu vedúcej Katedry klávesových nástrojov
a cirkevnej hudby prof. Idy Černeckej, v zmysle článku 9 odsek 3 Štatútu VŠMU, a v súlade
so zámerom rozvoja Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU, pani dekanka Akademickému
senátu HTF VŠMU predložila návrh zmeny v štruktúre pedagogických miest na Hudobnej
a tanečnej fakulte. Jedná sa o zmenu miesta odborného asistenta v čiastkovom úväzku 0,6 na
funkčné miesto odborného asistenta v úväzku 0,5.
Katedra klávesových nástrojov a cirkevnej hudby navrhuje doterajšie čiastkové miesto
odborného asistenta v úväzku 0,6 zmeniť na funkčné miesto odborného asistenta v hre na
klavíri pre vyučovanie predmetov klavírna prax, hra na nástroji a projektovú činnosť pre
Hudobnú a tanečnú fakultu v úväzku 0,5. Miesto v úväzku 0,6 je a bolo na katedre
každoročne obsadzované a v minulých rokoch vypadlo zo štruktúry. Pedagógovia katedry
majú vysoké úväzky, ako aj počty študentov. Okrem vlastných predmetov zabezpečujú aj
klavírnu prax, hru na klavíri a komornú hru v celofakultnom dosahu.
Vytvorenie tohto miesta neovplyvní navýšenie finančných prostriedkov na mzdy.
Výsledok hlasovania: prítomní: 9 členov
za: 9 hlasov
zdržal sa: 0

proti: 0

Uznesenie: AS HTF jednomyseľne schválil zmenu v rámci funkčného miesta odborného
asistenta na Katedre klávesových nástrojov a cirkevnej hudby v hre na klavíri pre
vyučovanie predmetov klavírna prax, hra na nástroji a projektovú činnosť pre
HTF VŠMU v úväzku 0,5.
K bodu 4.) Príprava volieb do AS HTF VŠMU v nasledujúcom akademickom roku
Pán predseda akademického senátu Mgr. art. Robert Mareček, ArtD. informoval
členov, že končí funkčné obdobie AS HTF VŠMU, a preto musia prebehnúť na fakulte voľby.
Voľby organizuje volebná komisia, ktorú ustanoví AS HTF VŠMU (5-členná komisia, z toho
dvaja študenti), nakoľko neboli návrhy, bod sa presunul na ďalšie zasadnutie.
K bodu 5.) Rôzne.
V tomto bode si prítomní senátori dohodli ďalší termín zasadnutia akademického
senátu a to na 22. 6. 2017 o 14. 00 hod. s predpokladaným programom:
1. Príprava volieb do AS HTF VŠMU v nasledujúcom akademickom roku.

V Bratislave 22. 6. 2017
Zapísala: Martinkovičová K.

Overil: Mgr. art. Robert Mareček, ArtD.

