Zápisnica zo zasadnutia AS HTF VŠMU dňa 15. 6. 2012
Program: 1. Výročná správa o hospodárení HTF (predkladá dekanka HTF, doc. Mária
Heinzová, ArtD.)
2. Informácia o študijných plánoch na akademický rok 2012/2013
(predkladá dekanka HTF, M. Heinzová, ArtD.)
3. Návrh zmeny v štruktúre pedagogických miest na HTF (transformácia
funkčného miesta odb. as. na funkčné miesto docenta), predkladá dekanka
HTF, doc. M. Heinzová, ArtD.
4. Informácia k doplňujúcim voľbám do AS VŠMU (predseda AS HTF,
doc. F. Pergler, ArtD.)
Prítomní:
doc. F. Pergler, ArtD., predseda AS
doc. PhDr. E. Ferková, PhD.
prof. J. Iršai, PhD.
Mgr. art. D. Zsapková, ArtD.
Mgr. art. I. Sabová, ArtD.
Mgr. Z. Holičková
Bc. A. Szendrei
V. Miščíková
Ospravedlnení: Mgr.art. D. Podkamenská, ArtD., Mgr. art. R. Mareček, Mgr. art. J. Marišler,
ArtD., M. Kušteková
Ako hosť Akademického senátu - doc. M. Heinzová, ArtD., dekanka HTF VŠMU,
Mgr. art. J. Meričko, ArtD., prodekan HTF VŠMU
1. Výročná správa o hospodárení HTF
Dekanka HTF, doc. M. Heinzová, ArtD., predložila AS HTF na schválenie Výročnú správu
o hospodárení HTF VŠMU za rok 2011. Doc. Pergler navrhol v časti „Prostriedky zo štátneho
rozpočtu“ presne uviesť výšku prostriedkov na sociálne a doktorandské štipendiá, nakoľko sa
tento rok prvýkrát objavili v pridelenom rozpočte v rámci celkového objemu prostriedkov
HTF na rok 2012. Po prerokovaní a diskusii AS HTF hlasoval o schválení Výročnej správy:
Hlasovalo:
8 členov
Za schválenie: 8
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Výročná správa o hospodárení HTF VŠMU bola schválená AS HTF.
2. Informácia o študijných plánoch na akademický rok 2012/2013
a) Dekanka HTF VŠMU, doc. M. Heinzová, ArtD. a prodekan Mgr. art. J. Meričko, ArtD.
informovali členov AS HTF o študijných plánoch na akademický rok 2012-2013.
Existujúce študijné plány budú prenesené do nového akademického roku s minimálnymi,

resp. nevyhnutnými úpravami, ktoré vyplývajú najmä s novej koncepcie záverečných
prác a príslušných schválených vnútorných predpisov HTF ako aj VŠ legislatívy.
Dekanka HTF pripomenula, že všetky zmeny zasahujúce do skladby povinných
predmetov bude možné uskutočňovať až v súvislosti s pripravovanou komplexnou
akreditáciou študijných programov, s čím sa prítomní členovia AS HTF stotožnili.
b) Mgr. art. J. Meričko, ArtD., ďalej informoval o svojom úsilí riešiť problematiku
predmetu Umelecká prax v zmysle uznesenia č. 6 z 3. zasadnutia AS HTF). Nakoľko na
jeho výzvu predložiť návrhy zmien v liste uvedeného predmetu nereagoval ani jeden
vedúci interpretačných katedier, predmet Umelecká prax zostane ponechaný v pôvodnej
koncepcii, doplnený o niektoré návrhy, vyplývajúce z horeuvedeného uznesenia AS
HTF (napr. možnosť získať kredity aj za účasť na medzinárodných súťažiach,
koncertoch s orchestrom aj mimo priestorov VŠMU, možnosť zapísania kreditov okrem
prodekanov aj vedúcimi katedier.)
c) Mgr. art. J. Meričko, ArtD., tlmočil návrh vedúcej KTT, prof. I. Čiernikovej, ArtD., aby
sa predmet Interpretačná prax stal výberovým predmetom v odbore Tanečné umenie.
Doc. Pergler navrhol tento predmet zaviesť aj v odbore Hudobné umenie v
interpretačných programoch 1. a 2. ročníka bakalárskeho a v 1. ročníka magisterského
štúdia ako povinný predmet, bez nárokov na úväzkové kapacity pedagógov (študent by
mal možnosť získať hodnotenie za bežný ročníkový koncert ako aj kredity, ktoré by sa
eventuálne čiastočne odčerpali z kreditov za hlavný predmet v LS). O tomto návrhu
bude dekanka HTF rokovať s príslušnými vedúcimi katedier, avšak pred komplexnou
akreditáciou ho zatiaľ nebude možné zakomponovať do skladby povinných predmetov.
3. Návrh zmeny v štruktúre pedagogických miest na HTF
Doc. M. Heinzová, ArtD., dekanka HTF VŠMU, predložila a vysvetlila návrh zmien
v štruktúre pedagogických miest na Katedre spevu. Zmeny sa dotýkajú transformácie
doterajšieho funkčného miesta odborného asistenta na Katedre spevu s úväzkom 0, 5 na
funkčné miesto docenta s úväzkom 0,7.
O uvedenom návrhu sa uskutočnilo hlasovanie AS HTF:
Hlasovalo: 8 členov
Za schválenie návrhu: 8
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Návrh zmien v štruktúre pedagogických miest na Katedre spevu tak ako ho predložila
dekanka HTF bol schválený AS HTF.
4. Informácia k doplňujúcim voľbám do AS VŠMU
Predseda AS, doc. F. Pergler, ArtD., informoval členov AS HTF o výsledku elektronického
hlasovania o návrhu na dvoch zástupcov HTF - doc. Mgr. art. Elena Zahoráková a Bálint
Lovász - do volebnej komisie VŠMU pre prípravu doplňujúcich volieb do AS VŠMU na
uvoľnené miesto po zániku členstva v AS VŠMU študentky Márii Hanyovej v študentskej
komore AS VŠMU (prerušené štúdium). Momentálne ide už o dvoch študentov HTF - ďalší
zástupca v študentskej komore Heriban skončil štúdium.
Elektronicky hlasovalo: 8 členov
Za schválenie návrhu: 8
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

Nakoľko predseda AS HTF medzitým obdržal ďalší list od predsedu AS VŠMU, v ktorom žiada
AS HTF o doplnenie ďalšieho člena do volebnej komisie za komoru ďalších zamestnancov
VŠMU, členovia AS HTF priamo na zasadnutí hlasovali o návrhu predsedu AS HTF kooptovať
do volebnej komisie VŠMU pána Mgr. art. Vladimíra Sirotu.
Hlasovalo: 8 členov
Za schválenie návrhu: 6
Proti: 2
Zdržal sa hlasovania: 0
V zmysle platných Zásad volieb do AS VŠMU boli z obidvoch hlasovaní do volebnej komisie
VŠMU delegovaní títo zástupcovia za HTF:
1. doc. Mgr. art. Elena Zahoráková
2. Mgr. art. Vladimír Sirota
2. Bálint Lovász

Zapísala: Mgr.art. Iveta Sabová, ArtD.
V Bratislave dňa 20. 6. 2012

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

