Akademický senát Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Zápisnica
z 2. riadneho zasadnutia Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave,
dňa 27.11.2018 o 10:00 hod., na VŠVU v Bratislave, Drotárska cesta č. 44, č. 345 - kresliareň
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Damián Cehlárik
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Správa predsedníčky Volebnej komisie pre voľbu rektora VŠVU v Bratislave o výsledkoch
overenia návrhov kandidátov a splnení náležitostí v zmysle podmienok
3. Predstavenie a prezentácia kandidátky na funkciu rektorky VŠVU
4. Verejná diskusia s členmi Akademickej obce VŠVU
5. Prestávka
6. Kontrola uznášaniaschopnosti
7. Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
8. Schválenie programu zasadnutia
9. Oboznámenie o spôsobe hlasovania predsedníčkou Volebnej komisie pre voľbu rektora VŠVU
v Bratislave
10. Odovzdanie hlasovacích lístkov prítomným členov AS VŠVU, ktorí podpisom potvrdia ich
prevzatie
11. Voľba rektora VŠVU v Bratislave na funkčné obdobie od 01.02.2019 do 31.01.2023
12. Oznámenie výsledkov voľby predsedníčkou Volebnej komisie pre voľbu rektora VŠVU
v Bratislave
13. Rôzne
14. Záver
K bodu 1
Otvorenie
2. riadne zasadnutie Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
(ďalej len "AS VŠVU") otvoril doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD., predseda AS VŠVU, ktorý
privítal členov Akademického senátu VŠVU, prítomných členov Akademickej obce
a ostatných zamestnancov VŠVU.
K bodu 2
Správa predsedníčky Volebnej komisie pre voľbu rektora VŠVU v Bratislave
o výsledkoch overenia návrhov kandidátov a splnení náležitostí v zmysle podmienok
Predsedníčka Volebnej komisie na voľby kandidáta na funkciu rektora VŠVU v Bratislave
(ďalej len „VK“) p. Mgr. art. Markéta Nováková, ArtD. informovala, že dňa 23.11.2018
o 13,00 hod. sa uskutočnilo 1. zasadnutie VK, na ktorom bola overená jedna doručená obálka
s návrhom kandidáta na funkciu rektora. Návrh bol doručený v stanovenej lehote t.j. do
23.11.2018 do 12,00 hod.
VK na svojom zasadnutí konštatovala, že návrh obsahuje všetky podstatné náležitosti
v zmysle vyhlásenia volieb. Volebná komisia konštatuje, že jedinou navrhovanou
kandidátkou na funkciu rektorky je: doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
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Z poverenia predsedníčky VK bolo zabezpečené zverejnenie mena kandidátky na rektorku
spolu s profesijným životopisom a programovými tézami na webe VŠVU.
K bodu 3
Predstavenie a prezentácia kandidátky na funkciu rektorky VŠVU
Kandidátka na funkciu rektorky VŠVU doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. predniesla svoje
programové tézy vo svojom obsiahlom prejave, ktorý je zaznamenaný audiovizuálnymi
prostriedkami.
K bodu 4
Verejná diskusia s kandidátkou na funkciu rektorky s členmi Akademickej obce VŠVU
Po predstavení svojich programových téz kandidátkou doc. Mgr. Bohunkou Koklesovou, PhD.
sa rozprúdila živá diskusia s členmi akademickej obce tak z radov pedagógov ako aj študentov;
a to v súvislosti s jej programovými tézami, ako aj spontánna diskusia o rôznych iných
otázkach a aspektoch akademického života. Celá diskusia bola rovnako zaznamenaná
audiovizuálnymi prostriedkami.
K bodu 6
Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení
Po prestávke o 13,00 hod. doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD., predseda AS VŠVU na základe
kontroly prezenčnej listiny skonštatoval uznášaniaschopnosť AS VŠVU v Bratislave - podľa
prezenčnej listiny bolo prítomných 20 členov AS VŠVU, jeden člen zvolený za študentskú
časť AS VŠVU bol ospravedlnený vzhľadom na absolvovanie zahraničnej stáže.
K bodu 7
Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
AS VŠVU pristúpil k voľbe svojich pracovných orgánov a prijal tieto uznesenia:
Uznesenie AS VŠVU č. 1/R2/2018
AS VŠVU volí skrutátorov 2. riadneho zasadnutia AS VŠVU v Bratislave:
Mgr. art. Robert Makar, ArtD., člen zamestnaneckej časti AS VŠVU
Mgr. art. Martin Špirec Matin, ArtD., člen zamestnaneckej časti AS VŠVU
Sára Gottsteinová, členka študentskej časti AS VŠVU
Hlasovanie:
prítomní
20

kvórum
11

za
20

proti
0

zdržal sa
0

Predseda AS VŠVU konštatoval, že uznesenie AS VŠVU č. 1/R2/2018 bolo jednomyseľne
prijaté.
Uznesenie AS VŠVU č. 2/R2/2018
AS VŠVU schvaľuje návrhovú komisiu 2. riadneho zasadnutia AS VŠVU v Bratislave:
Mgr.art. Erik Šille, člen zamestnaneckej časti AS VŠVU
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Mgr. art. Juraj Blaško, ArtD, člen zamestnaneckej časti AS VŠVU
Hlasovanie:
prítomní
20

kvórum
11

za
20

proti
0

zdržal sa
0

Predseda AS VŠVU konštatoval, že uznesenie AS VŠVU č. 2/R2/2018 bolo jednomyseľne
prijaté.
Uznesenie AS VŠVU č. 3/R2/2018
AS VŠVU schvaľuje overovateľov zápisnice 2. riadneho zasadnutia AS VŠVU:
Ing., Mgr. art. Marián Laššák, ArtD. člen zamestnaneckej časti AS VŠVU
Mgr. art. Jana Križanová, ArtD., členka zamestnaneckej časti AS VŠVU
Hlasovanie:
prítomní
20
Predseda

kvórum
11

za
20

proti
0

zdržal sa
0

AS VŠVU konštatoval, že uznesenie AS VŠVU č. 3/R2/2018 bolo jednomyseľne

prijaté.
K bodu 8
Schválenie programu zasadnutia
AS VŠVU prešiel k schvaľovaniu programu 2. riadneho zasadnutia a prijal nasledovné
uznesenie:
1. Otvorenie
2. Správa predsedníčky Volebnej komisie pre voľbu rektora VŠVU v Bratislave o výsledkoch
overenia návrhov kandidátov a splnení náležitostí v zmysle podmienok
3. Predstavenie a prezentácia kandidátky na funkciu rektorky VŠVU
4. Verejná diskusia s členmi Akademickej obce VŠVU
5. Prestávka
6. Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení
7. Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
8. Schválenie programu zasadnutia
9. Oboznámenie o spôsobe hlasovania predsedníčkou Volebnej komisie pre voľbu rektora
VŠVU v Bratislave
10. Odovzdanie hlasovacích lístkov prítomným členov AS VŠVU, ktorí podpisom potvrdia ich
prevzatie
11. Voľba rektora VŠVU v Bratislave na funkčné obdobie od 01.02.2019 do 31.01.2023
12. Oznámenie výsledkov voľby predsedníčkou Volebnej komisie pre voľbu rektora VŠVU
v Bratislave
13. Rôzne
14. Záver
Uznesenie AS VŠVU č. 4/R2/2018
AS VŠVU schvaľuje program 2. riadneho zasadnutia
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Hlasovanie:
prítomní
20

kvórum
11

za
20

proti
0

zdržal sa
0

Predseda AS VŠVU konštatoval, že uznesenie AS VŠVU č. 4/R2/2018 bolo jednomyseľne
prijaté.

K bodu 9
Oboznámenie o spôsobe hlasovania predsedníčkou Volebnej komisie pre voľbu rektora
VŠVU v Bratislave
Predsedníčka volebnej VK oboznámila členov AS VŠVU so spôsobom hlasovania:
 prevzatie hlasovacieho lístka potvrdí člen AS svojím podpisom do prezenčnej listiny
príslušného kola volieb
 platne je možné označiť len kandidáta a to vyznačením znaku „X“ pri poradovom čísle
s menom a priezviskom voleného kandidáta
 inak upravený hlasovací lístok je neplatný,
 upravený hlasovací lístok vložia členovia AS do hlasovacej schránky pod dohľadom VK
tak, aby bola zachovaná tajnosť hlasovania
 v prípade, ak by niekto pri úprave hlasovacieho lístka pochybil, VK mu môže za
nesprávne upravený hlasovací lístok vydať nový, avšak o uvedenej skutočnosti VK
vykoná záznam v zápisnici a pôvodný hlasovací lístok musí člen AS, ktorý si pre
pochybenie vyžiadal nový hlasovací lístok, verejne znehodnotiť pred VK
K bodu 10
Odovzdanie hlasovacích lístkov prítomným členov AS VŠVU, ktorí podpisom potvrdia ich
prevzatie
Predsedníčka volebnej VK každému prítomnému členovi AS VŠVU odovzdala hlasovací
lístok, pričom títo potvrdili jeho prevzatie svojím podpisom.
K bodu 11
Voľba rektora VŠVU v Bratislave na funkčné obdobie od 01.02.2019 do 31.01.2023
Voľba prebehla vložením hlasovacích lístkov do pripravenej hlasovacej schránky, pričom
bola zabezpečená tajnosť hlasovania.
K bodu 12
Oznámenie výsledkov voľby predsedníčkou Volebnej komisie pre voľbu rektora VŠVU
v Bratislave
Predsedníčka Volebnej komisie vyhlásila výsledok voľby: za rektorku VŠVU v Bratislave bola
zvolená doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
Oznámila že:
 počet členov AS, ktorí sa zúčastnili na zasadnutí AS VŠVU s programom volieb rektora
VŠVU bolo 20
 proti podpisu bolo vydaných 20 hlasovacích lístkov
 odovzdaných do hlasovacej schránky bolo 20 hlasovacích lístkov
 počet platných hlasovacích lístkov je 20
 do hlasovacej schránky nebol vložený žiaden neplatný hlasovací lístok
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 kandidátke bolo odovzdaných 18 platných hlasov
Volebná komisia vyhlasuje, že voľba prebehla v súlade so všeobecne záväznými predpismi
a s vnútornými predpismi VŠVU v Bratislave.
K bodu 13
Rôzne
V rámci bodu „Rôzne“ nikto nevystúpil.
Záver
Keďže nik z prítomných členov AS VŠVU nemal ďalšie návrhy do diskusie, predseda AS
VŠVU poďakoval členom Akademického senátu za ich aktívnu účasť na zasadnutí, ukončil
zasadnutie.
Schválil:
doc. Mgr. Art. Martin Piaček, ArtD., predseda AS VŠVU

...............................................

Overili:
Ing., Mgr. art. Marián Laššák, ArtD., člen zam. časti AS VŠVU ..............................................

Mgr. art. Jana Križanová, ArtD., členka zam. časti AS VŠVU

...............................................

Zapísala: Viera Zimová
tajomníčka AS VŠVU

..........................................................

V Bratislave dňa 27.11.2018
Príloha:
Prezenčný list
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