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

SPRÁVA O ČINNOSTI
Akademického senátu VŠVU v Bra slave za rok 2021
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 .
Akademický senát VŠVU (ďalej iba AS VŠVU) v roku 2021 rokoval nasledovne a všetko
v režime online:
1. riadne online rokovanie – 24. 2. 2021
2. riadne online rokovanie – 17. 3. 2021
3. riadne online rokovanie – 12. 4. 2021
4. riadne online rokovanie – 9. 7. 2021
5. riadne online rokovanie – 8. 10. 2021
6. riadne online rokovanie – 27. 10. 2021
7. riadne online rokovanie – 22. 11. 2021
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 aj ďalšími aktuálnymi
témami.
1. AS VŠVU dňa 24. 1. 2021 prerokoval a vzal na vedomie akreditáciu nového študijného
programu Vizuálne umenia a procesy spojené zo zosúlaďovaním školy so štandardami
Slovenskej akreditačnej agentúry pre VŠ. Členovia sa zaoberali významom E ckého kódexu
a schválili E ckú radu zloženú z dvoch pedagógov a jedného študenta. Schválili návrh
rektorky na menovanie Mgr. Igora Slobodníka za nového člena Správnej rady VŠVU. Zaoberali
sa priebehom študentskej ankety.
2. AS VŠVU dňa 17. 3. 2021 prerokoval a schválil Štatút Dočasnej akreditačnej rady, ďalej
prerokoval Rokovací poriadok Dočasnej akreditačnej rady,, vyjadril sa k odvolaniam
neprijatých 6 uchádzačov na bakalársky stupeň štúdia pre akad. rok 2021/2022 po I. kole
prijímacieho konania (súhlasil s rozhodnu m komisie o ich neprija ).
3. AS VŠVU sa na rokovaní dňa 12. 4. 2021 venoval obšírne schvaľovaniu návrhu
prerozdelenia rozpisu dotácie pridelenej MŠVVaŠ SR na rok 2021. Rozpis dotácie bol
schválený. Bol zvolený zástupca zo študentskej čas AS do Správnej rady VŠVU – Bc. Lukáš
Mráz.
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4. AS VŠVU dňa 9. 7. 2021 prerokoval a schválil rektorkou predložené zmeny v systemizácii
a v obsadzovaní funkčných miest v súlade s akreditačnými štandardami.

5. AS VŠVU na riadnom online rokovaní dňa 8. 10. 2021 sa opäť venoval a schvaľoval zmeny
v systemizácii funkčných miest , ktoré mali zabezpečiť stabilizovanie požadovaného množstva
zabezpečujúcich pedagógov pre jednotlivé študijné programy pre akreditáciu. Bol
prerokovaný a schválený vnútorný predpis č. 9 o prijímacom konaní na VŠVU Odznela
informácia rektorky o príprave interných predpisov, ktoré budú základom pre sledovanie
kvality vzdelávania na VŠVU.
6. AS VŠVU na riadnom online rokovaní dňa 27. 10. 2021 prerokoval a schválil Vnútorný
predpis o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania na VŠVU, Dodatok č. 3 k VP
8/2019 – k štatútu VŠVU, Štatút Programovej rady VŠVU, Štatút Pedagogickej rady VŠVU
v Bra slave, Vnútorný predpis o zriadení Akreditačnej rady VŠVU. Ďalej schválil návrh
rektorky na menovanie prof. Ing. arch. Moniky Mitášovej, PhD. za internú členku Umeleckej
rady VŠVU.
7. AS VŠVU na riadnom online rokovaní dňa 22. 11. 2021 bola volebnou komisiou pre
doplňujúce voľby do študentskej čas AS VŠVU podaná a vzatá na vedomie správa
o výsledku volieb. Na základe výsledku volieb boli kooptované do senátu nové členky Šuplová
Zuzana, Englartová Lea a Bc. Fajta Zuzana. Bolo akceptované vzdanie sa členstva Viktórie
Revickej. Ďalej bola vykonaná tajná voľba zástupcu zo študentskej čas AS VŠVU do
Študentskej rady VŠ a stala sa ňou Bc. Michaela Kacsiová.

Počas kalendárneho roka 2021 bolo vykonaných, v súlade s Rokovacím poriadkom AS VŠVU,
päť opera vnych korešpondenčných hlasovaní „per rollam“. Boli vyvolané časovou esňou a
predovšetkým prebiehajúcimi a obmedzujúcimi nariadeniami RUVZ v súvislos s pandémiou
Covid 19.
Korešpodenčné hlasovanie č. 1 v čase od 4. 2. do 13. 3. 2021
Korešpodenčným hlasovaním členovia AS VŠVU schválili zmenu v systemizácii a v rozšírení
štruktúry 2 pracovných miest v útvare reiadeného rektorkou o 2 pracovníkov poradenského
centra.
Korešpodenčné hlasovanie č. 2 v čase od 27. 4. do 30. 4. 2021
Korešpodenčným hlasovaním členovia AS VŠVU schválili Dodatok č. 3 k vnútornému predpisu
VŠVU “Š pendijný poriadok”. Obsahom dodatku bol predlpis o vyplácaní tehotenského
š pendia.
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Korešpodenčné hlasovanie č. 3 v čase od 2.. 8. do 5. 8. 2021
Týkalo sa preskúmania rozhodnu o výsledku prijímacieho konania na bakalárske štúdium
v akad. roku 2021/2022, bolo prijaté rozhodnu e k 20 žiados am neprijatých uchádzačov
o preskúmanie odvolaní o neprija a to: odvolaniam nevyhovieť.

Korešpodenčné hlasovanie č. 4 v čase od 23. 8.. do 26. 8. 2021
Týkalo sa opakovane preskúmania rozhodnu o výsledku prijímacieho konania tých
uchádzačov, ktorí podali odvolanie po 1. 8. 2021 v počte 13. Bolo prijaté rozhodnu e k
žiados am neprijatých uchádzačov o preskúmanie odvolaní o neprija a to: odvolaniam
nevyhovieť.
Korešpodenčné hlasovanie č. 5 v čase od 27. 9. do 28.9. 2021
AS VŠVU v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválil hlasovaním per rollam
nasledovné:
1. súhlas s členstvom bc. Michaely Kacsiovej vo volebnej komisii pre doplňnujúce voľby do
študentskej čas AS VŠVU,
2. súhlas s vyhlásením a uskutočnením volieb do študentskej čas AS VŠVU,
3. súhlas s ustanovením volebnej komisie AS VŠVU pre voľby do Študentskej rady VŠ
v zložení: Bc. Lukáš Mráz, Bc. Michaela Kacsiová, Bc. Róbert Ferko, Bc. Alexandra Smolková.
Činnosť komisií AS VŠVU:
Stále komisie AS VŠVU zasadali podľa aktuálnej potreby a posudzovali materiály predkladané
na zasadnu a AS VŠVU.
Zloženie členov AS VŠVU
Akademický senát v roku 2021 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:
Bc. Lukáš Mráz
KAT
do 22. 11. 2021
Bc. Michaela Kacsiová
SOI
od 22. 11. 2021
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členovia AS VŠVU za zamestnaneckú časť AS VŠVU v počte 14:
1. doc. Mgr. art. Mar n Piaček, ArtD.
KI
2. doc. Mgr. art. Olja Triaška Stefanović, ArtD.
KFaNM
3. Mgr. art. Juraj Blaško, ArtD.
KVK
4. prof. Mgr. Anton Čierny
KI
5. doc. Mgr. Miroslav Debnár,
KD
6. doc. Mgr. art. Vít Halada, ArtD.
KAT
7. prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský
S.O.I
8. Ing. Mgr. art. Marián Laššák, ArtD.
KD
9. doc. Mgr. art. Pavol Macho
KUU
10. doc. Mgr. art. Róbert Makar, ArtD.
KGaNM
11 Mgr. art. Markéta Nováková, ArtD.
KUU
12. Dipl. des Mgr. art. Zuzana Šebeková, ArtD.
KTT
13. Mgr. art. Erik Šille,
KM

14. Doc. Mgr. art. Gabriel Strassner

KR

študentská časť AS VŠVU v Bra slave v počte 7:
1. Robert Ferko
S.O.I
2. Bc. Michaela Kacsiová
S.O.I
3. Bc. Lukáš Mráz
KAT
4. Bc. Alexandra Smolková S.O.I
5. Šuplová Zuzana
KR
od 22.11. 2021
6. Englartová Lea
KAT
od 22.11. 2021
7. Bc. Fajta Zuzana.
KFaNM
od 22.11. 2021
Michal Laskovič
Viktória Revická

KGaNM
KR

do 31. 08. 2021
do 22. 11. 2021

Túto Správu o činnos schválil AS VŠVU na svojom online riadnom zasadnu dňa11. 2.2022.
Správa o činnos AS VŠVU za rok 2021 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 v Bra slave .
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doc. Mgr. art. Mar n Piaček, ArtD..
predseda AS VŠVU

