Výročná správa o činnosti Akademického senátu HTF VŠMU za rok 2016
1. Členovia a zasadnutia AS HTF VŠMU
Akademický senát HTF VŠMU (ďalej len senát) začal v tomto roku svoju činnosť prvým
zasadnutím dňa 22. marca 2016 v nasledovnom členskom a funkčnom zložení:
zamestnanecká časť AS HTF:
Mgr. art. Robert Mareček, ArtD. – predseda AS HTF – zástupca strunovej sekcie KSDN
Mgr. art. Lucia Papanetzová, ArtD. – podpredsedníčka AS HTF – zástupca KSD
prof. PhDr. Ján Budzák, PhD. – zastupuje HTF VŠMU v Rade vysokých škôl SR, v senáte
zastupuje sekciu dychových nástrojov KSDN a súčasne aj ďalších zamestnancov HTF
s vysokoškolským vzdelaním
doc. Imrich Szabó, ArtD. – zastupuje KKN
prof. PhDr. Eva Ferková, PhD. – zastupuje KTH
Mgr. art. Dagmar Podkamenská Bezačinská, ArtD. – zastupuje KS
Mgr. art. Viera Bartošová, ArtD. – zastupuje OKS a OKH
Mgr. art. Ivana Kleiblová, ArtD. – zastupuje KTT
študentská časť AS HTF:
Bc. Bálint Lovász – zastupuje KSD a KKN, predseda Študentskej rady vysokých škôl
Bc. Izabela Lovišková – zastupuje KS a KTH
Mgr. art. Karol Samuelčík – zastupuje KSDN a OKH
PhDr. Matúš Ivan – zastupuje KTT
Za obdobie tohto roku činnosti AS HTF sa uskutočnilo spolu 5 zasadnutí senátu. Zo všetkých
zasadnutí bolo vypracovaných 5 zápisníc.

2. Schválené dôležité materiály a predpisy HTF v roku 2016
-

Výročná správa o činnosti HTF VŠMU za rok 2015
AS HTF schválil Výročnú správu HTF VŠMU za rok 2015

-

Študijný poriadok HTF
AS HTF schválil nový Študijný poriadok HTF, kde bolo potrebné reagovať na obsah
nového Študijného poriadku VŠMU a schválenie nových študijných programov
v rámci komplexnej akreditácie.

-

Externá forma štúdia v 1. a 2. stupni štúdia v odbore Tanečné umenie
AS HTF na základe aktuálnych požiadaviek z praxe schválil externú formu štúdia
v 1. a 2. stupni štúdia v študijnom odbore Tanečné umenie

-

Študijné plány externej formy štúdia v 1. a 2. stupni štúdia v odbore Tanečné
umenie.
AS HTF schválil Študijné plány externej formy štúdia v 1. a 2. stupni štúdia
v študijnom odbore Tanečné umenie.

-

Študijné plány pre doktorandské štúdium na HTF VŠMU v odbore Muzikológia –
2.1.37
AS HTF schválil Študijné plány pre doktorandské štúdium na HTF VŠMU v odbore
Muzikológia – 2.1.37

-

Interné predpisy pre doktorandské štúdium na HTF VŠMU v odbore Muzikológia –
2.1.37
AS HTF schválil Interné predpisy pre doktorandské štúdium na HTF VŠMU v odbore
Muzikológia – 2.1.37

-

Interné predpisy doplňujúceho pedagogického štúdia na HTF VŠMU (externá forma)
pre absolventov študijného programu 1. a 2. stupňa
AS HTF schválil Interné predpisy doplňujúceho pedagogického štúdia na HTF VŠMU
(externá forma) pre absolventov študijného programu 1. a 2. stupňa

-

Schválenie úpravy študijných plánov KSDN (podrobnejšie v zápisnici zo zasadnutia
z 22.3. 2016)

-

Schválenie zmeny v študijných plánoch pre AR 2016/17 na KTH. Na návrh vedúcej
katedry prof. PhDr. Evy Ferkovej, PhD. a na základe odobrenia predsedu pracovnej
skupiny pre oblasť výskumu 4: umenie a člena Akreditačnej komisie prof. Ladislava
Čarného (podrobnejšie v zápisnici zo zasadnutia z 10. 06. 2016) boli schválené zmeny
v počtoch kreditov niektorých predmetov v študijných plánoch Teória hudby
a Dramaturgia a manažment hudby.

-

Schválenie dvoch nových členov Disciplinárnej komisie do študentskej časti.
Na základe predložených návrhov AS schválil za členov disciplinárnej komisie HTF –
študentská časť – Mgr. art. Zuzanu Vontorčíkovú a Mgr. art. Juraja Korca.
Komisia od 10. 06. 2016 pracuje v zložení:
predseda: doc. Jozef Meričko, ArtD.
členovia: Mgr. art. Dagmar Podkamenská Bezačinská, ArtD.
Mgr. art. Zuzana Vontorčíková
Mgr. art. Juraj Korec

3. Schválené zmeny v štruktúrach pedagogických miest na HTF VŠMU:
-

KTH: Zmena funkčného miesta docenta v odbore Muzikológia v úväzku 1,0 na
funkčné miesto profesora v úväzku 1,0.

-

KSD: Zmena funkčného miesta odborného asistenta skladby, dirigovania a ďalších
predmetov s tým spojených z úväzku 0,5 na 1,0.

-

KTT: Vytvorenie čiastkového miesta v úväzku 0,3 na predmety z oblasti psychológie.

-

KKN: Zmena dvoch funkčných miest docentov v úväzku 1,0 v študijnom programe
klávesové nástroje – hra na akordeóne na funkčné miesta profesorov v úväzku 1,0.

-

KKN: Zmena dvoch doterajších miest odborných asistentov na dve funkčné miesta
docentov v úväzku 1,0 v študijnom programe klávesové nástroje – hra na klavíri.

Financovanie zriadenia nových funkčných miest, resp. navýšenia úväzkov sú minimálne
a jedná sa i o miesta, ktoré boli dlhodobo preťažované, respektíve sa jedná aj o zaručenie
garancie predmetu či uvoľnenie miesta.

4. Prevádzka a hospodársky chod HTF.
– AS HTF schválil Výročnú správu o hospodárení HTF za rok 2015
Tajomník HTF VŠMU Ing. J. Božik informoval o pozitívnom stave v oblasti
hospodárenia, aký už fakulta dlho nezaznamenala. Bolo to zásluhou metodiky
rozdelenia pridelenej dotácie.
– AS HTF schválil Rozpočet HTF VŠMU na rok 2016
Presné čísla zo správy o hospodárení a o rozpočte sú k dispozícii podrobne v obidvoch
dokumentoch.
– Použitie finančných prostriedkov z reprodukčného a rezervného fondu HTF.
Prostriedky z rezervného a reprodukčného fondu boli určené na obnovu vstupu do
budovy (maliarske práce), dokončenie montáže žalúzií vo Dvorane, aj ďalšie
rekonštrukčné práce v budove. AS HTF schválil využitie finančných prostriedkov
z reprodukčného a rezervného fondu na zakúpenie dvoch nových klavírov. O tomto
bode podrobnejšie v bode 5.

5. Obnova nástrojového parku HTF a riešenie nedostatku cvičných tried
-

Na základe žiadostí vedúcich katedier KKN a KSDN, prof. Idy Černeckej a prof. Jozefa
Podhoranského, sa AS HTF priklonil k variante kúpy dvoch klavírov. Jeden do MKS
a jeden na KSDN. Celková suma by nemala prekročiť 100 000 Eur, pričom z fondu
reprodukcie pôjde o sumu 39 000 Eur a z rezervného účtu 61 000 Eur.

-

Stav nástrojového parku však zostáva neuspokojivý v mnohých triedach fakulty
a AS bude obnovu naďalej podporovať. Súvisiacim problémom je aj nedostatok
cvičných tried a mal by sa riešiť v roku 2017. Minimálne je nutné vytvoriť systém,
ktorý by zabezpečil ich maximálne využitie k spokojnosti všetkých dotknutých
katedier. Na popud dekanky HTF VŠMU prof. Mgr. art. Iriny Čiernikovej, ArtD. zvolá
AS HTF na začiatku letného semestra 2017 aj k tejto téme stretnutie celej AO.

V Bratislave 20.1.2017

Vypracoval:
Mgr. art. Robert Mareček, ArtD.,
predseda AS HTF VŠMU

