Akademický senát Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Zápisnica
z 8. riadneho zasadnutia Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, dňa 11.6. 2019
Prítomní a ospravedlnení : podľa priloženej prezenčnej listiny
prizvaní hostia:
Doc. Mgr. Bohunka Koklesová - rektorka, prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.- prorektor, doc. Mgr. art. Jana
Hojstričová, ArtD. – prorektorka, Ing. Lýdia Macurová – kvestorka, JUDr. Viera Zimová, právnička VŠVU
Mgr. Marta Latečková - tajomníčka AS VŠVU
Program zasadnutia:
Otvorenie zasadnutia
Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení
Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Prerokovanie a schválenie Štatútu VŠVU /predkladá rektorka VŠVU/
Prerokovanie a schválenie Etického kódexu VŠVU /predkladá rektorka VŠVU/
Prerokovanie a schválenie Výročnej správy VŠVU za rok 2018 /predkladá rektorka/
Oboznámenie členov AS VŠVU so znením Dlhodobého zámeru školy /predkladá rektorka/
Systematizácia funkčných miest na jednotlivých programoch /predkladá rektorka/
Prerokovanie dodatku k štatútu Správnej rady VŠVU /oboznámi JUDr. V. Zimová/
Vyjadrenie členov AS VŠVU k výzve AS VŠMU/predkladá predseda AS VŠVU/
Vyjadrenie členov AS VŠVU k petícii časti študentov Katedry maľby VŠVU /predkladá členka AS VŠVU
Sára Gottsteinová/
13. Otázky členov AS VŠVU na členov vedenia VŠVU v Bratislave
14. Rôzne
informácia o Petícii za opätovné obmedzenie výkonu viacerých funkcií na VŠ (informuje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

-

podpredsedkyňa AS)

podnet z radov akademickej obce VŠVU na potrebu dostupnej psychologickej pomoci na
škole (predkladá predseda AS)
Návrh na spoločné fotografovanie členov AS z dôvodu tvorby archívu (predkladá podpredsedkyňa
AS)
informácia prorektora prof. Stanislava Stankociho , akad. mal o stanovení hodnoty prebytočného
majetku školy – pozemok VŠVU na Drotárskej ul. o rozlohe 34 m štvorcových, ktorý bol odsúhlasený
organmi školy na odpredaj.
15. Záver
•
k bodu 1
Otvorenie
8. riadne zasadnutie Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (ďalej len "AS VŠVU")
otvoril doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD. predseda AS VŠVU (ďalej len predseda AS VŠVU). Privítal členov AS
VŠVU, hlavne nového člena doc. Miroslava Debnára, akad. mal. ktorý nahradil Mgr. art. M. Kvetana, ktorý sa
vzdal členstva. Ďalej privítal prizvaných hostí.
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•
k bodu 2
Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení
Predseda AS VŠVU na základe kontroly prezenčnej listiny ( 17 prítomných členov) konštatoval
uznášaniaschopnosť AS VŠVU a skonštatoval, že AS VŠVU nemá žiadne uznesenia v plnení.
•
k bodu 3
Voľba skrutátorov
AS VŠVU zvolil skrutátorov 8. riadneho zasadnutia AS VŠVU v Bratislave podľa návrhu:
doc. Róbert Makar, ArtD. člen zamestnaneckej časti AS VŠVU
Sára Gottsteinová člen študentskej časti AS VŠVU
Hlasovanie:
Prítomní: ..17........za: ....17..........proti ...0.........zdržal sa: 0..................
Uznesenie AS VŠVU č. 1/R8/2019
predseda AS VŠVU konštatoval, prijatie uznesenia a voľbu hore uvedených skrutárorov.
Voľba návrhovej komisie
AS VŠVU schválil návrhovú komisiu 8. riadneho zasadnutia AS VŠVU v Bratislave podľa návrhu:
Prof. Mgr. art. Anton Čierny, predseda komisie
Mgr. art. Martin Špirec člen zamestnaneckej časti AS VŠVU
Mg. Bc. Barbora Krejčová člen študentskej časti AS VŠVU
Hlasovanie:
Prítomní: ...17........za: .....17.........proti ....0........zdržal sa: 0....................
Uznesenie AS VŠVU č. 2/R8/2019
predseda AS VŠVU konštatoval, prijatie uznesenia a voľbu hore uvedeného zloženia návrhovej komisie.

Voľba overovateľov zápisnice
Na základe návrhu predsedu AS VŠVU:
Mgr. art. Olja Triaška Stefanovič, Mgr. art. Erik Šille - členovia zamestnaneckej časti AS VŠVU
Lukáš Mráz - člen študentskej časti AS VŠVU
Hlasovanie:
Prítomní: ....17..........za: ....17.......... proti ....0........zdržal sa: 0....................
Uznesenie AS VŠVU č. 3/R8/2019
predseda AS VŠVU konštatoval prijatie uznesenia a voľbu hore uvedeného zloženia overovateľov zápisnice.
•
k bodu 4
Schválenie programu zasadnutia
predseda AS VŠVU oboznámil s programom 8. riadneho zasadnutia, požiadal o vyjadrenie, prípadne
doplnenie a následné hlasovanie:
Hlasovanie:
Prítomní: ....17..........za: ....17.......... proti ..0..........zdržal sa: 0.....................
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Uznesenie AS VŠVU č. 4/R8/2019
predseda AS VŠVU konštatoval prijatie uznesenia a schválenie navrhnutého
zasadnutia AS VŠVU bez zmeny a doplnenia.

programu 8. riadneho

• k bodu 5
Prerokovanie a schválenie Štatútu VŠVU
Predseda AS VŠVU požiadal rektorku doc. Mgr. Bohunku Koklesovú, PhD. (ďalej iba rektorka) o uvedenie
tohto bodu programu. Štatút obdržali členovia senátu v predstihu elektronicky. Rektorka navrhla
postupovať bod po bode tak, že vyjadrenia a diskusia bude iba k farebne označeným poliam v štatúte,
ktoré obsahujú zmeny vyvolané zmenami v novom VŠ zákone a návrhmi zmien vedenia školy.
Najrozsiahlejšiu diskusiu vyvolala problematika a navrhnuté zmeny v stanovení dĺžky funkčných období
a ich opakovaní na všetkých funkčných pozíciách /rektor, prorektori, ved. katedier/. V diskusii prevládal
názor zadefinovať v štatúte zotrvanie vedúcich zamestnancov vo funkcii najviac 2 funkčné obdobia po sebe
po dobu 4 rokov.
Predseda AS VŠVU po diskusii a pripomienkach k tomuto závažnému bodu požiadal o čiastkové hlasovanie.
Hlasovanie:
Prítomní: ....19..........za: ....15.......... proti ....3........
zdržal sa: .....1............
Pokračovala rektorka článok po článku, bod po bode a boli prejednávané ďalšie zmeny, ktoré boli
prijímané po krátkom objasnení (aj právničkou školy) tak, ako boli navrhnuté alebo boli k zneniam prijaté
pozmeňujúce a spresňujúce návrhy. Po diskusii predseda AS VŠVU požiadal o hlasovanie
Hlasovanie:
Prítomní: ....19..........za: .....19......... proti ....0........
zdržal sa:
......0...............
Uznesenie AS VŠVU č.5/R8/2019
predseda AS VŠVU konštatoval prijatie uznesenia a schválenie Štatútu VŠVU so všetkými odznenými a
zapracovanými pripomienkami.
• k bodu 6
Prerokovanie a schválenie Etického kódexu VŠVU
Predseda AS VŠVU požiadal rektorku o uvedenie tohto bodu programu. Rektorka konštatovala rozoslanie
Etického kódexu členom AS VŠVU v dostatočnom predstihu elektronicky. Požiadala o pripomienky
a doplnenie. Odpovedala na položené otázky a prijala drobné doplnenia, ktoré budú zapracované do
Etického kódexu.
Predseda AS VŠVU po diskusii a pripomienkach požiadal o hlasovanie.
Hlasovanie:
Prítomní: ......19........za: .....19......... proti ........0....
zdržal sa:
............0.........
Uznesenie AS VŠVU č.6/R8/2019
predseda AS VŠVU konštatoval prijatie uznesenia a schválenie Etického kódexu VŠVU so zapracovanými
pripomienkami.
• k bodu 7
Prerokovanie a schválenie obsahu Výročnej správy VŠVU za rok 2018.
Predseda AS VŠVU požiadal rektorku o uvedenie tohto bodu programu. Výročná sprava bola doručená
členom AS elektronicky. Zo strany členov AS VŠVU boli konštatované pochybenia vo výročnej správe.
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Rektorka vysvetlila, že materiály za jednotlivé pracoviská posielali vedúci zamestnanci. Navrhla, že
pochybenia, hlavne v personálnych údajoch budú odstránené aktualizáciou na webovej stránke školy.
Predseda AS VŠVU po diskusii a pripomienkach požiadal o hlasovanie.
Hlasovanie:
Prítomní: ......19........za: .....19......... proti ........0....
zdržal sa:
............0.........
Uznesenie AS VŠVU č.7/R8/2019
predseda AS VŠVU konštatoval prijatie uznesenia a schválenie Výročnej správy VŠVU za rok 2018.
• k bodu 8
Oboznámenie členov AS VŠVU so znením Dlhodobého zámeru školy na roky 2019 až 2024
Predseda AS VŠVU požiadal rektorku o uvedenie tohto bodu programu. Rektorka oboznámila
s najdôležitejšími bodmi Dlhodobého zámeru, ktorý bol prerokovaný na kolégiu rektorky a v Umeleckej
rade VŠVU. Vysvetlila jeho význam a poslanie. Členovia AS VŠVU celé znenie obdržali pred rokovaním
elektronicky. Ide o materiál, ktorý obsahuje zámer a úlohy, ktoré VŠVU v priebehu 6 rokov v rámci
akademického prostredia čakajú. Je v ňom zadefinovaný súčasný stav a nasledujú hlavné strategické ciele
v jednotlivých oblastiach existencie školy. Niektoré kapitoly sa prelínajú a sledujú lepšie prepojenie
jednotlivých prorektorských agend. Dlhodobý zámer je možné po čase aktualizovať, podľa potrieb školy
alebo výziev z externého prostredia. Bol zosúladený s Dlhodobým zámerom MŠVVaŠ SR a to z dôvodu
využitia možností, ktoré budú vo forme rozvojových výziev zo strany ministerstva školstva formulované
a ktoré sú vždy podmienené stratégiami definovanými v Dlhodobom zámere školy. Dlhodobý zámer nie je
definitívny a nemenný, je možné ho meniť podľa potrieb interného a externého prostredia, ale každá
zmena musí byť konzultovaná a schvaľovaná v UR VŠVU.
Predseda AS VŠVU po diskusii, kde bola najdôležitejšia pripomienka prof. Mgr. art. Čierneho, ktorý požiadal
o prediskutovanie a aktuálne zadefinovanie potrieb katedier v rámci plánovaného technologického pavilónu.
Dipl. des. Z. Šebeková svoju pripomienku o zadefinovanie základného a umeleckého výskumu zašle rektorke
písomne. Po diskusii predseda AS VŠVU konštatoval dostatočné oboznámenie členov AS VŠVU s Dlhodobým
zámerom VŠVU na obdobie rokov 2019 až 2024 a členovia jeho obsah vzali súhlasne na vedomie.
• k bodu 9
Systematizácia funkčných miest na jednotlivých študijných programoch
Predseda AS VŠVU požiadal rektorku o uvedenie tohto bodu programu. Rektorka pripomenula, že nejde
o navyšovanie funkčných miest, jedná sa o zmeny na základe získaných umelecko- pedagogických postupov,
výmenu a preskupenia. Zmeny sú navrhované nasledovne:
Katedra grafiky a iných médií
Názov pracovného miesta (funkcie)
profesor
docent
odborný asistent
asistent
dielenský pracovník
SPOLU

Počet pracovných miest
1
2 +1
5 -1
1
3
12

(2) od 01.09.2018 > 1 (VK 03-06 2018)
(3) od 01.09.2019 > 1 (VK 01-08 2019)
(4) od 01.09.2018 > 1 (09 2019)
(0) od 01.09.2019 > 1 (VK 04-06 2019)

Katedra dizajnu
Názov pracovného miesta (funkcie)
profesor

4

Počet pracovných miest
1

(2) od 01.09.2019 > 1

docent
odborný asistent
asistent
technicko-technologický pracovník
dielenský pracovník
SPOLU

3
4,5 +0,5
1 -0,5
2
1
12,5

(2) od 01.02.2019 > 3
(5) od 01.09.2019 > 5,5 (VK 08 2019)
(0,5) od 01.09.2018 > 1 (VK 08 2019)

Katedra intermédií
Názov pracovného miesta (funkcie)
profesor
docent
odborný asistent
asistent
dielenský pracovník
SPOLU

Počet pracovných miest
2 -1
1
3,75 +1
1
0,5
8,25

(1) od 01.09.2019
(0) od 01.02.2019 > 0 (VK 01 2019)
(4,75) od 01.09.2019
(2) od 01.09.2018 > 1 (VK 05-06 2018)
(1,5) od 01.09.2015 > 0,5

Centrum výskumu VŠVU
Por.č.

Názov pracovného miesta (funkcie)

Počet pracovných miest

1

koordinátor Centra výskumu
Sekcia vizuálnych a kultúrnych štúdií
výskumný pracovník

0,5
4 -2

VŠ učiteľ - odborný asistent
VŠ učiteľ - docent
SPOLU pracovných miest

1
1
4,5

2
3
4

(2) od 1.9.2019
(1) Od 1.9.2019

Predseda AS VŠVU po diskusii k systemizácii funkčných miest na jednotlivých programoch požiadal o
o hlasovanie.
Hlasovanie:
prítomní: .....19.........za: ......19........ proti .......0.....
zdržal sa:
.......0..............
Uznesenie AS VŠVU č.8/R8/2019
predseda AS VŠVU konštatoval platnosť uznesenia a schválenie zmien v systemizácii funkčných miest na
jednotlivých študijných programoch podľa termínov uvedených v tabuľke.
• k bodu 10
Prerokovanie dodatku k štatútu Správnej rady VŠVU.
Predseda AS VŠVU požiadal právničku školy JUDr. Vieru Zimovú o uvedenie tohto bodu programu. JUDr.
Zimová informovala, že sa jedná o vynútenú zmenu novým VŠ zákonom , ktorý rozširuje kompetenciu
Správnej rady na schvaľovanie Výročnej správy VŠVU. Do tohto času SR iba brala na vedomie obsah
výročnej správy. Predseda AS VŠVU požiadal o hlasovanie.
Hlasovanie:
Prítomní: ....19..........za: ......19........ proti ......0......
zdržal sa:
.......0..............
Uznesenie AS VŠVU č.9/R8/2019
5

predseda AS VŠVU konštatoval prijatie uznesenia a schválenie zmeny v Štatúte Správnej rady VŠVU.
• k bodu 11
Vyjadrenie členov AS VŠVU k výzve AS VŠMU.
Predseda AS VŠVU oboznámil s výzvou AS VŠMU, obsahom ktorej je požiadavka, aby naši bakalári mali
pedag. minimum a mohli vyučovať na SUŠ. Vyzval k vyjadreniu či sa ako AS VŠVU k tejto výzve pripojíme.
Predseda AS VŠVU požiadal o hlasovanie.
Hlasovanie:
Prítomní: ......17........za: ........17...... proti ...0.........
zdržal sa:
.......0..............
Uznesenie AS VŠVU č. 10/R8/2019
predseda AS VŠVU konštatoval platnosť uznesenia a súhlas pripojenia sa k výzve VŠMU.
• k bodu 12
Vyjadrenie členov AS VŠVU k petícii časti študentov Katedry maľby VŠVU.
Predseda AS VŠVU požiadal Sáru Gottsteinovú, aby oboznámila s petíciou. Členka senátu prečítala petíciu
časti študentov KM k správaniu sa a k reakciám pedagóga katedry počas obhajob, ktoré ponižovali a narúšali
rovnováhu medzi pedagógom a študentom. Študenti v petícii žiadajú vedenie školy o riešenie situácie, ktorá
dlhodobo pretrváva a v rámci katedry (aj napriek snahe vedúcej katedry) ju nezvládajú riešiť. Strácajú svoju
umeleckú, ba dokonca až občiansku slobodu, bez možnosti komunikácie. Pedagóg svoj názor navyše
dlhodobo považuje za dominantný. Ďalej predseda AS VŠVU prečítal opačné stanovisko časti študentov IV.
Ateliéru VŠVU , ktoré bolo podporné, vyzývalo k tolerancii a žiadalo zastavenie pretrvávajúcich a osočujúcich
aktivít voči pedagógovi. Predseda AS požiadal o reakcie členov senátu, v ktorých odznelo: prečo ostatní
pedagógovia KM situáciu neriešia, pretrvávajúce dedičstvo z minulosti, neexistujúci dialóg, neprofesionálny
prístup v hodnotení, arogancia, rezignácia pedagógov a podobne. Negatívna aj podporná petícia bola členmi
vedenia a senátu vnímaná starostlivo, s patričnou vážnosťou a dôležitosťou. Bolo konštatované, že aktivita
študentov predznamenáva vážne ohrozenie fungovania katedry. Obe petície sú však napísané vágne, nie
konkrétne, čo limituje možnosti reštriktívneho konania vedenia školy. Diskusiu uzavrela rektorka a
prorektorka doc. Hojstričová tak, že v tomto mesiaci si zvolajú všetkých pedagógov Katedry maľby a vynaložia
maximálnu snahu o nápravu celej situácie. Prorektorka ubezpečila členov senátu, prítomné študentky, že
urobí s rektorkou a s ďalšími prorektormi všetko preto, aby sa forma a obsah akademického života na
Katedre maliarstva zmenila. Predseda AS VŠVU a všetci prítomní členovia senátu s týmto záverom súhlasili.
• k bodu 13
Otázky členov AS VŠVU na členov vedenia VŠVU v Bratislave
Predseda AS VŠVU požiadal členov AS VŠVU o otázky smerom k členom vedenia VŠVU, nakoľko žiadne neboli,
bod rokovania uzavrel.
• k bodu 14
Rôzne
Predseda AS VŠVU v tomto bode programu predložil na prerokovanie nasledovné témy:
informácia o Petícii z UK BA za opätovné obmedzenie výkonu viacerých funkcií na VŠ. Bod rokovania
uviedla podpredsedkyňa AS VŠVU Mgr. art. O.T. Stefanovič, ArtD. Táto zmena v novele VŠ zákona
bola vykonaná bez konzultácie s rektormi VŠ. Petícia požaduje obmedzujúce obdobie na funkciu
rektora na dve funkčné obdobia. Za petíciu súhlasne hlasovalo všetkých 18 prítomných členov.
podnet z radov akademickej obce VŠVU na potrebu dostupnej psychologickej pomoci na
VŠVU predložil predseda AS. Ide o poskytnutie prvotného a základného kroku študentom pri
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-

evidovaní problémov tohto charakteru. Ide o urýchlenie možnosti návštevy psychológa bez čakacej
doby a o rozpoznanie tejto akútnosti. Vedenie školy sa pokúsi situáciu riešiť aj finančne.
návrh na spoločné fotografovanie členov AS z dôvodu tvorby archívu predložila podpredsedkyňa AS
VŠVU Mgr. art. Olja Triaška Stefanovič, ArtD. Členova AS VŠVU sa s návrhom stotožnili.
informácia prorektora prof. Stanislava Stankociho, akad. mal o vysúťaženom znaleckom posudku na
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti – pozemok s parcelným číslom 4373/19 k.ú. Staré
Mesto, obec BA – MČ SM, okres Bratislava I. o výmere 34 m2 (pozemok v areáli VŠVU na Drotárskej
ceste), ktorý bol v roku 2018 uznesením AS VŠVU odsúhlasený na predaj ako prebytočný majetok
školy. Všeobecná hodnota pozemku bola znalcom určená na 3 800 € za celý pozemok. Na základe
tejto sumy budú v zmysle zákona stanovená aj podmienky obchodnej verejnej súťaže, vyhlásenie
ktorej VŠVU pripravuje. Znalecký posudok poskytol k nahliadnutiu. Členovia AS VŠVU informáciu po
diskusii vzali na vedomie.

• k bodu 15
Záver
predseda AS VŠVU poďakoval členom Akademického senátu za účasť na zasadnutí, za konštruktívnu diskusiu
a zasadnutie ukončil.

Doc. Mgr. art. Martin Piaček , predseda AS VŠVU

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

Overili:
Mgr. art. Olja Triaška Stefanovič, ArtD. .............................................. členka zamestnaneckej časti AS VŠVU
Mgr. art. Erik Šille

............................................... člen zamestnaneckej časti AS VŠVU

Lukáš Mráz

.............................................. člen študentskej časti AS VŠVU

Zapísala:
Mgr. Marta Latečková, tajomníčka AS VŠVU
Príloha:
Prezenčný list
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