AKADEMICKÝ SENÁT
VYSOKEJ ŠKOLY VÝTVARNÝCH UMENÍ V BRATISLAVE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SPRÁVA O ČINNOSTI
Akademického senátu VŠVU v Bra slave za rok 2020
Akademický senát Vysokej školy výtvarných umení v Bra slave (ďalej len „AS VŠVU“) v súlade
s ustanovením § 9 ods. 1 písm. r) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých
školách“) podáva akademickej obci Vysokej školy výtvarných umení v Bra slave raz za rok
správu o svojej činnos .
AS VŠVU v roku 2020 rokoval nasledovne:
1. riadne zasadnu e –
1. 7. 2020
2. riadne zasadnu e –
14. 10. 2020
3. riadne online zasadnu e –
11. 11. 2020
AS VŠVU sa na svojich zasadnu ach zaoberal témami, ktoré ustanovuje zákon o vysokých
školách a Štatút Vysokej školy výtvarných umení v Bra slave, ako ež ďalšími aktuálnymi
témami.
AS VŠVU na 1. riadnom zasadnu 1. 7. 2020 schválil prerozdelenie rozpočtu VŠVU na rok
2020, Výročnú správu za rok 2019, Vzal na vedomie ukončenie členstva Mgr. art. Jany Blaško
Križanovej z dôvodu odchodu na MD. Na jej pozíciu a aj v komisii pre študijné záležitos bol
schválený doc. Mgr. art. Vít Halada, ArtD., ako postupujúci člen v poradí podľa výsledkov
volieb do AS VŠVU.
AS VŠVU na 2. riadnom zasadnu 14. 10. 2020 členovia vzali na vedomie informáciu, že na
základe riadneho poverenia prebrala plnenie úloh predsedu AS VŠVU podpredsedníčka AS
doc. Mgr. art. Olja Triaška Stefanović, ArtD. ( na obdobie jedného semestra). Do študentskej
čas boli kooptované dve nové členky Michaela Kacsiová a Alexandra Smolková. Bol
schválený vnútorný predpis o prijímacích pohovoroch. Bola avizovaná potreba vykonania
doplňujúcich volieb do študentskej čas AS a bola tajným hlasovaním schválená volebná
komisia, ďalej komisia ubytovacia a komisia pre študijné záležitos . Ako nový zástupca
z radov študentov AS bol do rady študentov VŠ zvolený Lukáš Mráz. Prof. DLA Ilona Németh
bola schválená za externú členku Umeleckej rady VŠVU
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AS VŠVU na 3. riadnom online zasadnu 11. 11. 2020 prijal nega vne stanovisko k výzve
MŠVVaŠ SR a jej snahám o zlučovanie, integráciu a splynu e vysokých škôl. Tak isto
nepodporili reformné návrhy fungovania akademických samospráv. Na tomto zasadnu
rektorka oboznámila členov senátu so začatými akreditačnými procesmi na škole, ktoré budú
trvať do augusta 2022. Oboznámila s par cipáciou katedier na vypracovávaní akreditačných
spisov. Členovia senátu schválili Dodatok č. 1 Predpisu pre vnútorný systém zabezpečovania
kvality.

Počas kalendárneho roka 2020 boli vykonané, v súlade s Rokovacím poriadkom AS VŠVU,
štyri opera vne korešpodenčné hlasovania „per rollam“. Boli vyvolané časovou esňou a
predovšetkým prebiehajúcimi a obmedzujúcimi nariadeniami RUVZ v súvislos s pandémiou
Covid 19.
Korešpodenčné hlasovanie v čase od 9.3. do 13. 3. 2020
Týkalo sa preskúmaní rozhodnu o výsledku prijímacieho konania na bakalárske štúdium
v akad. roku 2020/2021, bolo prijaté rozhodnu e k 26 žiados am neprijatých uchádzačov
o preskúmanie odvolaní o neprija a to: odvolaniam nevyhovieť.
Korešpodenčné hlasovanie v čase od 4. 5. do 11. 5. 2020
Týkalo sa zmeny v systema zácii funkčných miest súvisiacich s akademickým postupom
pedagógov, s dosiahnu m veku 70 rokov, alebo s presunom zamestnancov z jedného
pracoviska na druhé.Návrh neobsahoval nárast nových miest. Zmeny v systemizácii boli
členmi senátu schválené. Tak isto bol schválený Dodatoku č. 2 k študijnému poriadku VŠVU.
Korešpodenčné hlasovanie v čase od 7. 8. do 11. 8. 2020
Týkalo sa preskúmania rozhodnu o výsledku prijímacieho konania na magisterské štúdium
v akad. roku 2020/2021, bolo prijaté rozhodnu e k 2 žiados am neprijatých uchádzačov
o preskúmanie odvolaní o neprija a to: odvolaniam nevyhovieť.
Korešpodenčné hlasovanie v čase od 17. 9. do 24. 9. 2020
Týkalo sa preskúmania rozhodnu o výsledku prijímacieho konania (dodatočné prij.
pohovory) na bakalárske štúdium v akad. roku 2020/2021, bolo prijaté rozhodnu e k 2
žiados am neprijatých uchádzačov o preskúmanie odvolaní o neprija a to: odvolaniam
nevyhovieť.
Stále komisie AS VŠVU zasadali podľa aktuálnej potreby a posudzovali materiály predložené
na zasadnu a AS VŠVU.
Akademický senát v roku 2020 pracoval v nasledovnom zložení:
predseda:
doc. Mgr. art. Mar n Piaček, ArtD.
KI
podpredsedníčka:
doc. Mgr. art. Olja Triaška Stefanović, ArtD. KFaNM
podpredseda AS VŠVU za študentskú časť:
Bc. Lukáš Mráz ,
KAT
zástupca AS VŠVU v Rade vysokých škôl v SR:
doc. Mgr. art. Róbert Makar, ArtD.
KGaNM
zástupca AS VŠVU v Študentskej rade vysokých škôl SR:
Damián Cehlárik
KD
do 31. 8. 2020
Bc. Lukáš Mráz
KAT
od 14. 10. 2020
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členovia AS VŠVU za zamestnaneckú časť AS VŠVU :
Mgr. art. Juraj Blaško, ArtD.,
KVK
prof. Mgr. Anton Čierny,
KI

doc. Mgr. Miroslav Debnár,
doc. Mgr. art. Vít Halada, ArtD.
Mgr. art. Jana Križanová, ArtD.
Ing. Mgr. art. Marián Laššák, ArtD.
doc. Mgr. art. Pavol Macho
doc. Mgr. art. Róbert Makar, ArtD.
Mgr. art. Markéta Nováková, ArtD.
Dipl. des . Zuzana Šebeková, ArtD.
Mgr. art. Erik Šille,
Doc. Mgr. art. Gabriel Strassner
študentskú časť AS VŠVU v Bra slave:
Damián Cehlárik
KD
Robert Ferko
S.O.I
Michaela Kacsiová
SOI
Michal Laskovič
KGaNM
Lukáš Mráz
KAT
Viktória Revická
KR
Barbora Krejčová, Mgr. Bc. KVK
Mgr. Gréta Srnová
KM
Alexandra Smolková
SOI

KD
KAT od
KR,
KD
KUU
KGaNM
KUU
KTT
KM
KR

od 1. 07. 2020
(ukončenie členstva 23. 03. 2020)

do 31. 08. 2020
od 14. 10. 2020

do 31. 08. 2020
do 31. 08. 2020
od 14. 10. 2020

Túto Správu o činnos schválil AS VŠVU na svojom riadnom onlinezasadnu 11. 2. 2022.
Správa o činnos AS VŠVU za rok 2020 je v súlade s ust. § 9 ods. 1 písm. r) zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách zverejnená na webovom sídle Vysokej školy výtvarných
umení
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doc. Mgr. art. Mar n Piaček, ArtD..
predseda AS VŠVU

