Akademický senát Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
Zápisnica
z 5. riadneho zasadnutia Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave,
dňa 13.2.2019 o 15:00 hod., konaného v miestnosti č. 135 na Hviezdoslavovom nám.18,
Bratislava
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Ing. Mgr. art. Marián Laššák, ArtD., Mgr. art. Markéta Nováková, ArtD.,
Simona Svitková,
Neospravedlnení: Mgr. Bc. Barbora Krejčová, Damián Cehlárik
Hostia: doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD., rektorka, doc. Mgr. art. Jana Hojstričová,
ArtD. prorektorka, Ing. Lýdia Macurová, kvestorka
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení
3. Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
4. Schválenie programu zasadnutia
5. Správa finančnej a legislatívnej komisie o vypracovanej SÚVAHE kvestorkou školy podľa
uznesenia AS VŠVU č. 11/R3/2018.
6. Prerokovanie návrhu “ Program 12 K - reprodukcia a rozvoj katedier“
7. Podnet na tvorbu metodiky a hodnotenia pracovných výkonov na VŠVU, ako vodidlo pre
udeľovanie osobných príplatkov a odmien.
8. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu dlhodobého prenájmu priestorov VŠVU – reštaurácia
Verne
9. Rôzne
10. Záver
K bodu 1
Otvorenie
5. 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.
Predseda AS doc. Mgr. Art. Martin Piaček, ArtD. opätovne informoval členov AS, že členka
senátu Mgr. art. Kristýna Španihelová, ArtD. sa z dôvodu PN vzdala svojho členstva v AS. Na
jej miesto nastúpila na základe výsledkov volieb do AS Dipl. Des. Mgr. art. Zuzana Šebeková,
ArtD. z Katedry textilnej tvorby, ktorej želá veľa úspechov v práci.
K bodu 2
Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení
Mgr. art. Martin Piaček, ArtD., predseda AS VŠVU na základe kontroly prezenčnej listiny
skonštatoval uznášaniaschopnosť AS VŠVU v Bratislave - podľa prezenčnej listiny bolo
prítomných 16 členov AS VŠVU,
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K bodu 3
Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
AS VŠVU pristúpil k voľbe svojich pracovných orgánov a prijal tieto uznesenia:
Uznesenie AS VŠVU č. 1/R5/2019
AS VŠVU volí skrutátorov 5. riadneho zasadnutia AS VŠVU v Bratislave:
- Mgr. art. Juraj Blaško, ArtD., člen zamestnaneckej časti AS VŠVU
- doc. Mgr. art. Pavol Macho, člen zamestnaneckej časti AS VŠVU
Hlasovanie:
prítomní
16

kvórum
9

za
16

proti
0

zdržal sa
0

Predseda AS VŠVU konštatoval, že uznesenie AS VŠVU č. 1/R4/2019 bolo jednomyseľne
prijaté.
Uznesenie AS VŠVU č. 2/R5/2019
AS VŠVU schvaľuje návrhovú komisiu 5. riadneho zasadnutia AS VŠVU v Bratislave:
- prof. Mgr. art. Anton Čierny, člen zamestnaneckej časti AS VŠVU
- Mgr. art. Robert Makar, ArtD., člen zamestnaneckej časti AS VŠVU
- Michal Laskovič, člen študentskej časti AS VŠVU
Hlasovanie:
prítomní
16

kvórum
9

za
16

proti
0

zdržal sa
0

Predseda AS VŠVU konštatoval, že uznesenie AS VŠVU č. 2/R5/2019 bolo jednomyseľne
prijaté.
Uznesenie AS VŠVU č. 3/R5/2019
AS VŠVU schvaľuje overovateľov zápisnice 5. riadneho zasadnutia AS VŠVU:
- prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský, člen zamestnaneckej časti AS VŠVU
- Mgr. art. Janka Križanová, ArtD., členka zamestnaneckej časti AS VŠVU
Hlasovanie:
prítomní
16
Predseda

kvórum
9

za
16

proti
0

zdržal sa
0

AS VŠVU konštatoval, že uznesenie AS VŠVU č. 3/R5/2019 bolo jednomyseľne

prijaté.
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K bodu 4
Schválenie programu zasadnutia
AS VŠVU prešiel k schvaľovaniu programu 5. riadneho zasadnutia a prijal nasledovné
uznesenie:
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení
3. Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
4. Schválenie programu zasadnutia
5. Správa finančnej a legislatívnej komisie o vypracovanej SÚVAHE kvestorkou školy podľa
uznesenia AS VŠVU č. 11/R3/2018.
6. Prerokovanie a schválenie “ Program 12 K - reprodukcia a rozvoj katedier“
7. Návrh na tvorbu metodiky a hodnotenia pracovných výkonov na VŠVU, ako vodidlo pre
udeľovanie osobných príplatkov a odmien.
8. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu dlhodobého prenájmu priestorov VŠVU – reštaurácia
Verne
9. Rôzne
10. Záver
Uznesenie AS VŠVU č. 4/R5/2019
AS VŠVU schvaľuje program 5. riadneho zasadnutia
Hlasovanie:
prítomní
16

kvórum
9

za
16

proti
0

zdržal sa
0

Predseda AS VŠVU konštatoval, že uznesenie AS VŠVU č. 4/R5/2019 bolo jednomyseľne
prijaté.
K bodu 5
Správa finančnej a legislatívnej komisie o vypracovanej SÚVAHE kvestorkou školy podľa
uznesenia AS VŠVU č. 11/R3/2018.
 Predseda finančnej a legislatívo – právnej komisie prof. Mgr. art. Anton Čierny konštatoval,
že s p. Ing. Lýdiou Macurovou, kvestorkou VŠVU sa uskutočnili dve stretnutia, pričom
zúčastneným členom komisie poskytla všetky požadované informácie.
 prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský priblížil členom AS zo študentskej časti ako sa rozdeľuje
dotácia z MŠVVaŠ SR.
 Vzhľadom na všeobecné konštatovanie prof. Mgr. art. Antona Čierneho kvestorka VŠVU
p. Ing. Lýdia Macurová k uvedenému dodala, že pri dvoch stretnutia spolu v trvaní 5
hodín, zúčastneným členom finančnej a legislatívo – právnej komisie boli poskytnuté
komplexné informácie o stave všetkých účtov VŠVU. Informovala, že finančná kondícia
školy je momentálne najlepšia za posledných 20 rokov. Zároveň poukázala na to, že členom
komisie bola okrem iného, podrobne ozrejmená skutočnosť, že fond reprodukcie nemožno
stotožňovať s rezervou financií ako takou, pretože fond reprodukcie sa tvorí v zmysle ust.
§ 16a zákona o vysokých školách, ktorý explicitne stanovuje jeho tvorbu a použitie.
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Niekoľko rokov sa napr. vylaďovala a hľadala optimálna rýchlosť odpisov tak, aby boli pre
školu čo najvýhodnejšie. V súčasnosti sú odpisy nastavené tak, aby boli čo najmenšie. Pri
schvaľovaní rozpočtu budú členom AS poskytnuté podrobné informácie týkajúce za
jednotlivých rozpočtových položiek, ktoré sú fixné ako aj položiek, ktoré je potrebné
plánovať, ale je veľmi ťažké predvídať ich skutočnú potrebnú výšku.
K bodu 6
Prerokovanie návrhu “ Program 12 K - reprodukcia a rozvoj katedier“
Predkladatelia návrhu prof. Anton Čierny, prof. Patrik Kovačovský, odb. as. Robert Makar,
odb. as. Marek Kvetan z dôvodu, že sa vo fonde reprodukcie VŠVU sa nachádza viac ako
500 000 Eur a na reprodukciu a obnovu vybavenia katedier sa doposiaľ využíval len v malej
miere žiadajú svojím návrhom umožniť zlepšenie technickej, technologickej a materiálovej
základne jednotlivých ateliérov, prípravných kurzov a predmetov jadra študijného programu
tam, kde je ukotvené hlavné poslanie školy, čo bude mať pozitívny účinok na samotného
študenta.
Škola disponuje výraznými finančnými rezervami vo fonde reprodukcie, ktorý sa systémovo na
reprodukciu nevyužíval - pritom je na to určený - a mnohé pracoviská katedier sú výrazne
podfinancované. Program 12 K – reprodukcia a rozvoj katedier, ktorý predkladajú znamená
jednorazový finančný príspevok 12 000 Eur (každá katedra) z fondu reprodukcie VŠVU na
reprodukciu a rozvoj katedrovej infraštruktúry - hlavne: na technické a technologické
vybavenie, obnovu mobiliáru a pokrytie pedagogického procesu hlavných predmetov jadra
študijného programu – katedrám, ktoré prijímajú záujemcov na svoj bakalársky a magisterský
študijný program. Súčasne predkladá návrh na jednorazový finančný príspevok 3 000 Eur
Kabinetu kresby a Katedre teórie a dejín umenia. Časový harmonogram programu 12 K –
reprodukcia a rozvoj katedier je 4 roky a bude sa cyklicky opakovať. Druhý cyklus programu
12 K - rozvoj a reprodukcia katedier začne v letnom semestri akademického roku 2022/2023
v horeuvedenom poradí.
Poradie prijímateľov finančného príspevku 12 000 Eur a 3 000 Eur je nasledovné:
letný semester akad. roka 2018/2019 - Úžitkové umenie, Kabinet kresby
zimný semester akad. roka 2019/2020 - Intermédiá, Socha, objekt, inštalácia
letný semester akad. roka 2019/2020 - Maliarstvo, Grafika a iné médiá
zimný semester akad. roka 2020/2021 - Architektonická tvorba, Dizajn
letný semester akad. roka 2020/2021 - Textilná tvorba, Reštaurovanie
zimný semester akad. roka 2021/2022 - Fotografia a nové médiá, Teória a dejiny umenia
letný semester akad. roka 2021/2022 - Vizuálna komunikácia
 Rektorka doc. Mgr. Bohunka Koklesová PhD. konštatovala, že uvedený návrh je
nevyhnutné koordinovať s projektami na revitalizáciu katedier, ktoré definovali núdzu,
pričom na MŠVVaŠ SR sú posielané požiadavky. Čiastkové požiadavky sa priebežne
realizujú. Prioritne je potrebné riešiť katedry, kde je hrozba zdravotného a hygienického
rizika. Potrebné je zmapovať majetok katedier a prostredníctvom vedúcich katedier
a kolégia zosúladiť a urobiť prienik návrhov, potrieb a požiadaviek. Ide o vec vzájomnej
dohody a argumentácie. V dohľadnej dobe sa chystá realizácia počítačovej miestnosti,
MŠVVaŠ SR budeme žiadať o príspevok na vzduchotechniku na dizajne.
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 podpredsedníčka AS VŠVU p. Mgr. art. Olja Triaška Stefanović, ArtD. podotkla, že
o uvedenom materiáli je predčasné hovoriť, je to vec na dlhšiu diskusiu
 Mgr. art. Martin Piaček, ArtD., predseda AS VŠVU konštatoval, že ide o návrhy na
diskusiu, pričom iniciatíva je žiadúca, avšak je potrebné rešpektovať stanovené
kompetencie a postupy
 O uvedenom návrhu prebehla rozsiahla diskusia.
K bodu 7
Podnet na tvorbu metodiky a hodnotenia pracovných výkonov na VŠVU, ako vodidlo pre
udeľovanie osobných príplatkov a odmien.
 Predseda finančnej a legislatívno – právnej komisie prof. Mgr. art. Anton Čierny navrhuje,
aby sa našla horizontálna a vertikálna os, na základe ktorej by sa hodnotili výkony
pedagógov.
 doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD. prorektorka pre štúdium poukázala na platný zákon,
podľa ktorého platové triedy závisia od kvalifikačnej štruktúry, rovnako ako aj účasť
v komisiách vyžaduje určitú kvalifikačnú štruktúru. Veľmi dôležité je, aby pedagógovia
mali záujem vstúpiť do habilitačného a inauguračného konania.
 Rektorka doc. Mgr. Bohunka Koklesová PhD. konštatovala, že osobné príplatky sú
v kompetencii vedúcich katedier
 prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský navrhuje strategické rozmýšľanie v umeleckej činnosti
 Mgr. art. Robert Makar, ArtD. podotkol, že na škole pôsobia kolegovia, ktorí nemajú za 5
rokov žiadnu výstavu ale sú aj takí, čo majú ich viacero za rok.
K bodu 8
Prerokovanie a schvaľovanie návrhu dlhodobého prenájmu priestorov VŠVU – reštaurácia
Verne
MAPET (Reštaurácia VERNE) : prenájom priestorov končí 31.03.2019 a v prípade záujmu
zmluvných strán na pokračovaní zmluvného vzťahu je potrebné definitívne o uvedenej otázke
rozhodnúť. Rektor prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. navrhoval v materiáli predloženom na 3.
riadne zasadnutie AS dňa 18.12.2018 predĺženie na ďalšie 6-ročné obdobie od 01.04.2019 do
31.03.2024. Uznesením AS VŠVU č. 5/R3/2018 AS VŠVU neschválil návrh rektora VŠVU na
predĺženie prenájmu priestorov pre spoločnosť MAPET (Reštaurácia VERNE) od 01.04.2019 do
31.03.2024 a tým, že o uzatvorení nájomnej zmluvy bude AS VŠVU rozhodovať po rokovaní
finančno-legislatívnej komisie a vedenia s nájomcom za predpokladu, že nájomca s uvedenými
podmienkami bude súhlasiť a budú súčasťou novej nájomnej zmluvy.
Uznesenie AS VŠVU č. 5/R5/2019
AS VŠVU schvaľuje v súlade s ust. § 12 ods. 2 a § 13 ods. 1 písm. h) zák. č. 176/2004 Z.z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zák. č. 464/2002 Z.z. (ďalej
len „zákon o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií“) návrh rektora VŠVU na
predĺženie prenájmu priestorov pre spoločnosť MAPET (Reštaurácia VERNE) od 01.04.2019 do
31.03.2024. Nájomné je 180€/m2/rok, nájomca je povinný počas trvania nájmu investovať do
rekonštrukcie prenajatých priestorov počas trvania nájmu spolu 48 000.- €, pričom do
konca r. 2019 je nájomca povinný zrekonštruovať sociálne zariadenia a vzduchotechniku
– odvetrávanie.
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návrh rektora VŠVU na predlženie prenájmu priestorov pre spoločnosť MAPET (Reštaurácia
VERNE) od 01.04.2019 do 31.03.2024. Nájomné je 180€/m2/rok, nájomca je povinný počas
trvania nájmu investovať do rekonštrukcie prenajatých priestorov počas trvania nájmu
spolu 48 000.- €, pričom do konca r. 2019 je nájomca povinný zrekonštruovať sociálne
zariadenia a vzduchotechniku – odvetrávanie.
Hlasovanie:
prítomní
16
Predseda

kvórum
9

za
16

zdržal sa
0

proti
0

AS VŠVU konštatoval, že uznesenie AS VŠVU č. 5/R5/2019 bolo jednomyseľne

prijaté.
K bodu 9
Rôzne
 Rektorka doc. Mgr. Bohunka Koklesová PhD. informovala členov AS VŠVU o liste p.
Katerniaka, ktorý žiada o prehodnotenie dĺžky odsúhlaseného nájmu priestorov z 3 rokov
na 8 rokov z dôvodu podmienok úverovej zmluvy, ktorú má uzatvorenú.
Predseda finančnej a legislatívo – právnej komisie prof. Mgr. art. Anton Čierny navrhol,
aby sa z dôvodu prerokovania požiadavky p. Katerniaka uskutočnilo s ním stretnutie.
 zástupca študentskej časti žiadal aby študentom architektonickej tvorby bolo umožnené
pracovať v ateliéri na HN do polnoci.
Rektorka doc. Mgr. Bohunka Koklesová PhD. konštatovala, že je prístupná sa uvedenou
požiadavkou zaoberať, avšak stále platí že študenti sa vo vyučovacích priestoroch nemôžu
nachádzať bez dozoru pedagógov.
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 a o 17,45 hod.
ukončil zasadnutie.
Schválil:
doc. Mgr. Art. Martin Piaček, ArtD., predseda AS VŠVU

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

Overili:
prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský, člen zamestnaneckej časti AS VŠVU

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

Mgr. art. Janka Križanová, ArtD., člen zam. časti AS VŠVU

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

Zapísala: Viera Zimová
tajomníčka AS VŠVU

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

V Bratislave dňa 13.2.2019
Príloha:
Prezenčný list
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