Akademický senát Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Zápisnica
z 6. riadneho online zasadnutia Akademického senátu Vysokej školy
výtvarných umení v Bratislave dňa 27. 10. 2021 o 13.00 hod.
Prítomný on line: predseda AS VŠVU doc. Mgr. Martin Piaček, ArtD.,
Prítomní členovia vedenia: rektorka doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD, prorektori: prof. Stanislav Stankoci,
akad. mal.,– doc. Mgr. Jana Hojstričová, ArtD., doc. Mgr. Art. Sylvia Jokelová, doc. Mgr. art. Marcel Benčík,
ArtD., kvestorka Ing. Lýdia Macurová
Prihlásení členovia AS VŠVU online: doc. Mgr. art. Olja Triaška Stefanović, ArtD., doc. Mgr. art. Róbert Makar,
ArtD., prof. Mgr. Anton Čierny, Ing. dipl. des. Zuzana Šebeková, prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský, doc. Mgr.
art. Gabriel Strassner, Ing. Mgr. art. Marián Laššák, ArtD., doc. Mgr. Miroslav Debnár, Mgr. art. Markéta
Nováková, ArtD., Mgr. art. Juraj Blaško, ArtD., Doc. Mgr. art. Vít Halada, ArtD., bc. Alexandra Smolková, bc.
Michaela Kacsiová, Mgr. art. Erik Šille, Bc. Viktória Revická,
Ďalej prítomná: JUDr. Viera Zimová, Mgr. Marta Latečková
Ospravedlnení: Bc. Lukáš Mráz, Bc. Róbert Ferko, doc. Mgr. art. Pavol Macho,
Program zasadnutia:
1. Otvorenie.
2. Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení.
3. Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
4. Schválenie programu zasadnutia.
5. Prerokovanie a schválenie : Vnútorného predpisu o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania na
VŠVU, Dodatku č. 3 k VP 8/2019 – k štatútu VŠVU, Štatútu Programovej rady VŠVU, Štatútu Pedagogickej
rady VŠVU v Bratislave, Vnútorného predpisu o zriadení Akreditačnej rady VŠVU (materiál v prílohe
pozvánky).
6. Návrh na menovanie novej členky do UR VŠVU (životopis v prílohe pozvánky).
7. Otázky členov AS VŠVU na členov vedenia.
8. Rôzne.
9. Záver

k bodu 1
6. riadne online zasadnutie Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (ďalej
len "AS VŠVU") otvoril predseda AS VŠVU doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD. (ďalej len predseda AS
VŠVU). Privítal členov vedenia a otvoril rokovanie. Materiál k bodu rokovania č. 5 a 6 bol členom
doručený elektronicky.
k bodu 2
Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení predseda AS VŠVU na základe kontroly
prihlásených členov online v počte 12 konštatoval uznášaniaschopnosť a konštatoval, že AS VŠVU
nemá žiadne uznesenia v plnení.
k bodu 3
Voľba skrutátorov - predseda AS VŠVU požiadal o voľbu skrutátorov pre 6. riadne online zasadnutie
AS VŠVU. Návrh: dipl. des. Zuzana Šebeková, ArtD. doc. Miroslav Debnár, akad. mal., Bc. Viktória
Revická
Hlasovanie: Prítomní: ...12........za: ......9........proti ....0.......zdržali sa: .3 navrhnutí skrutátori
Uznesenie AS VŠVU č. 1/R6/2021 - predseda AS VŠVU konštatoval, prijatie uznesenia a voľbu hore
uvedených skrutátorov pre dnešné rokovanie.
Voľba návrhovej komisie
predseda AS VŠVU navrhol za člena návrhovej komisie a formulovanie stanovísk 6. riadneho online
zasadnutia AS VŠVU Mgr. art. Markétu Novákovú, ArtD. a bc. Michasela Kacsiová
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Hlasovanie: Prítomní: ...12........za: ...10...........proti ....0.......zdržali sa 2 členovia návrhovej komisie
Uznesenie AS VŠVU č. 2/R6/2021 - predseda AS VŠVU konštatoval, prijatie uznesenia a voľbu hore
uvedených členov AS VŠVU za členov návrhovej komisie.
Voľba overovateľov zápisnice
Na základe návrhu boli o overenie zápisnice požiadaní: doc. Mgr. art. Juraj Blaško, ArtD., prof. Anton
Čierny za pedagogickú časť AS VŠVU a bc. Michaela Kacsiová za študentskú časť AS VŠVU Hlasovanie:
Prítomní: .....12.........za: ......9....... proti .....0.......zdržali sa: 3 overovatelia
Uznesenie AS VŠVU č.3/R6/2021 predseda AS VŠVU konštatoval prijatie uznesenia a voľbu hore
uvedených členov AS VŠVU za overovateľov zápisnice.
k bodu 4
Schválenie programu zasadnutia: predseda AS VŠVU oboznámil zúčastnených s programom 6.
riadneho online zasadnutia. Požiadal o prípadné doplnenie bodu programu. Nakoľko žiadne návrhy o
rozšírenie bodov programu neboli, požiadal o hlasovanie:
Hlasovanie: Prítomní: ....12..........za: ......12........ proti ......0......zdržal sa: ....0................
Uznesenie AS VŠVU č. 4/R6/2021- predseda AS VŠVU konštatoval prijatie uznesenia a schválenie
navrhnutého programu 6. riadneho online zasadnutia AS VŠVU,.
k bodu 5
Prerokovanie piatich vnútorných interných predpisov VŠVU
Predpisy predstavila a komentovala rektorka doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. (ďalej iba rektorka).
Vysvetlila, že sa jedná o predpisy, ktoré podmieňujú plnenie akreditačných štandardov a sú v nich
zadefinované politiky opierajúce sa o tieto štandardy. Predpisy nastavujú zásady a zabezpečujú
kvalitu vzdelávania na VŠVU:
1. Vnútorný predpis o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania na VŠVU, tento predpis je
najdôležitejší a ťažiskový. Tvorí ho súbor vzájomne previazaných pravidiel, stratégií, štruktúr a
procesov určených VŠVU pre dosiahnutie kvality vysokoškolského vzdelávania.
2. Dodatok č. 3 k VP 8/2019 – k štatútu VŠVU bude schvaľovaný MŠVVaŠ SR a bude doplnený o nové
orgány školy. V priebehu zimného semestra sa pripraví už nový Štatút školy, aj vzhľadom na prípravu
novely VŠ zákona. Kým sa tak stane, dodatok zabezpečí konštituovanie orgánov na škole tak, aby
mohli začať pracovať
3. Štatút Programovej rady VŠVU v Bratislave - je to rada, ktorá je zodpovedná za fyzické
formulovanie programov, budú ju tvoriť hlavní zabezpečujúci pedagógovia, ktorí budú rokovať
s pracovnými tímami na katedrách a budú sa podieľať na vypracovávaní akreditačných podkladov.
budú porovnávať jednotlivé študijné programy a budú systematický sledovať sled udalostí spojených
s akreditáciou. Radu doplnia študenti a externisti.
4. Štatút Pedagogickej rady VŠVU v Bratislave sa týka fungovania širokého pedagogického pléna na
škole, bude súčasťou demokratických praktík a zabezpečí spôsob nehierarchického fungovania
školy. Poskytne priestor každému pedagógovi a internému doktorandovi pripomienkovať výučbu
a celkové dianie na škole, prípadne navrhnúť spôsob zlepšenia.
5. Vnútorný predpis o zriadení Akreditačnej rady VŠVU tu sme stanovili 9 členov v rámci rady podľa
požiadaviek štandardov (7 externých, 1 študent a 1 pedagóg). Z externistov to bude zástupca
Komory reštaurátorov, Komory architektov a externisti odborníci, ktorí spolupracujú s našimi
absolventami.
Všetky tieto interné predpisy zabezpečujú krížovú kontrolu, čo je veľmi dôležité, ale zároveň veľmi
náročné. Sú kostrou kvality vzdelávania na VŠVU.
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Diskusia:
V diskusii rektorka odpovedala na odzneté pripomienky:
 vysvetlila náročnosť zostavenia návrhu na členov Akreditačnej rady, pri ktorom musela byť
zaručená nekonfliktnosť záujmov, nemôže to byť člen vrcholného orgánu školy, rektor inej
školy, člen UR, AS, SR zabezpečujúci pedagóg.... Nezáväzne predstavila niektoré osobnosti,
u ktorých predpokladá zručnosť, schopnosti, nadhľad a to že zaručia fungovanie tejto rady.
Zároveň zvládnu značnú záťaž, ktorá ich čaká. Rada musí byť nezávislá, musia ju tvoriť
osobnosti so záujmom posunúť školu vpred, ale zároveň to nesmie byť ľahko priechodná
„brána“. Návrh členov bude schvaľovať UR.
 odpovedala, prečo musela vzniknúť Programová rada – v štatúte je presnejšie zadefinovaná
jej úloha, navzájom bude kalibrovať študijné programy. Iné školy majú Radu pre kvalitu, my
sme sa rozhodli pre Programovú radu, ktorá je presnejšia v obsahu jej fungovania.
 súhlasila s prof. Čiernym a s návrhom vzájomných stretávaní sa rád, aby fungovala synergia
orgánov a aby sme neopisovali iba situáciu v ktorej žijeme, ale veci posúvali k vyššej kvalite
a reálne sa diali užitočné zmeny. Rektorka sa vyjadrila, že v rámci hroznej byrokracie sa
pohybujeme na minime možného, aby proces zbytočne nebobtnal a bolo to viac o esencii
našej identity ako o formulároch a byrokracii a nestratili sme tak našu spontánnosť
a tvorivosť.
Po diskusii sa členovia AS VŠVU vyjadrili hlasovaním:
Hlasovanie: Prítomní: .... 17..........za: .....17........ proti ......0......zdržali sa: 0
Uznesenie AS VŠVU č. 5/R6/2021- predseda AS VŠVU konštatoval vzatie uvedených interných
predpisov na vedomie a odsúhlasenie ich predloženia na schválenie Umeleckou radou VŠVU..
k bodu 6
Návrh na menovanie novej členky do UR VŠVU
Rektorka predstavila návrh na menovanie pedagogičky Katedry teórie a dejín umenia prof. Ing. arch.
Moniky Mitašovej, PhD. za členku Umeleckej rady VŠVU. Vysvetlila dôvod jej menovania spočívajúci
v ukončení členstva prof. Ladislava Čarného, akad. mal. , ktorému súčasná pracovná pozícia
nedovoľuje vykonávať členstvo v UR. Rektorka zvýraznila jej schopnosti, erudovanosť, skúsenosť
s akreditačným procesom v CZ, ktorú bezpochyby môže využiť aj v našich podmienkach a nielen
v oblasti architektúry, ale aj výtvarného umenia. Určité obdobie už bola členkou UR, jej celkové
pôsobenie na škole nie je neznáme. Podporne sa vyjadril prof. Kovačovský aj doc. Piaček.
Hlasovanie: Prítomní: ......17........za: ......17....... proti ......0......zdržali sa: 0
Uznesenie AS VŠVU č. 6/R6/2021 - predseda AS VŠVU konštatoval prijatie uznesenia a schválenie
prof. Ing. arch. Moniky Mitašovej, PhD. za internú členku UR VŠVU .
k bodu 7
Otázky členov AS VŠVU na členov vedenia.
odzneli v rámci predchádzajúcej diskusie a boli zodpovedané

k bodu 8
Rôzne.
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predseda AS VŠVU informoval o liste študentov VŠVU, ktorý predložila bc. Kacsiová (členka
študentskej časti AS). Otvorený list obsahoval žiadosť študentov o predĺženie možnosti
pobytu v školských priestoroch z 20,00 h. na 22,00h. Rektorka a študijná prorektorka žiadosti
vyhoveli a škola bude od 1. novembra 2021 cez týždeň otvorená do 22.00 h. a cez víkend do
20.00 h. Zároveň rektorka požiadala tlmočiť študentom nevyhnutnosť dodržiavania čistoty po
psoch v priestoroch školy ako aj v exteriéri školy.
predseda AS VŠVU informoval o liste od doc. Sabaha Schawkata, pedagóga KAT. Obsahom
listu bola jeho sťažnosť, že ako garant inžiniersko - technických predmetov bol opomenutý pri








diskusiách, argumentáciách a pri komunikácii so zabezpečujúcimi pedagógmi katedry
a naznačil zámer rušenia profilových predmetov v inžinierskom kabinete. Predseda AS VŠVU
požiadal o vyjadrenie doc. Haladu (člen AS VŠVU za KAT). Doc. Halada sa vyjadril prečo
nemohol byť doc. Schawkat zabezpečujúci pedagóg ich katedry – nezodpovedala tomu
podmienka ateliérovej výučby, ktorú si katedra stanovila ako profilové predmety. Jeho
argumenty v liste považuje mimo diskutovaný kontext na katedre. Žiadny predmet
v inžinierskom kabinete sa neruší, výučba zostava v pôvodnej štruktúre a nemení sa ani
personálne zabezpečenie týchto predmetov. Doplnila ho prorektorka Hojstričová a potvrdila,
že nič sa nezrušilo, vrátane štátnic z inžinierskych predmetov a to znamená to, že doc.
Schawkat je naďalej garantom predmetov. Na základe týchto vyjadrení predseda AS VŠVU
konštatoval, že v prípade doc. Schawkata nebol porušený pracovný, morálny a ani etický
postup a v tomto zmysle bude pedagóg vyrozumený.
predseda AS VŠVU otvoril diskusiu k novele VŠ zákona, ktorého čiastočné znenie členom AS
VŠVU doručil pred rokovaním v písomnej forme emailom. Diskusia bola rozsiahla, zaznelo
množstvo pripomienok a názorov, ktoré boli v závere uzavreté tak, že je potrebné sa
dôkladne oboznámiť z kompletným znením novely VŠ zákona a je potrebné formulovať za
školu jednotné a vlastné stanovisko, bez diktátu silných univerzít, ktoré majú tendenciu
situáciu riešiť za všetky VŠ. Formuláciou stanoviska sa bude zaoberať prof. Kovačovský a doc.
Makar. AS zorganizuje k tejto problematike samostatné stretnutie. Rektorka informovala, že
28.10. sa bude konať rokovanie Slovenskej rektorskej konferencie a po ňom emailom zašle
informáciu, ktorá bude obsahovať závery z rokovania a aj jej názor na pozitíva aj negatíva
novely VŠ zákona.
Bc. M. Kacsiová požiadala o menovitý zoznam interných doktorandov 1. a 2. ročníka –
poskytne pani Valentínyová
Doc. V. Halada sa okrajovo dotkol študentskej ankety - či pri jej vyhodnocovaní nedochádza
ku konfliktu záujmov. Predseda AS a študijná prorektorka zdôraznili, že anketa je výsostná
záležitosť študentov, nanajvýš sa jej zúčastni pedagóg - ako člen študijnej komisie AS,
konkrétne doc. Laššák, ktorý informoval, že sa pracuje na jej vyhodnotení a v prehľadnejšej
tabuľkovej forme ako minule.
Doc. J. Blaško informoval bc. Smolkovú, že na základe komunikácie s pánom T. Hrádkom sa
zatiaľ nepodarilo vyriešiť online pripojenia študentov na zasadnutia AS, ako pasívnych
pozorovateľov bez možnosti zasahovania do priebehu rokovania. Čo sa týka zverejňovania
miesta a hodiny konania výberových konaní na obsadzovanie funkčných miest na VŠVU bude
požiadaná pani Ing. J. Tomšíková, aby informáciu o VK na webovej stránke o tento údaj
rozšírila.

k bodu 9
Záver
Predseda AS VŠVU poďakoval členom AS VŠVU za pripojenie a rokovanie ukončil.

doc. Mgr. art. Martin Piaček ,ArtD. predseda AS VŠVU

elektronicky overili:
člen zamestnaneckej časti AS VŠVU

Prof. Mgr. Anton Čierny
doc. Mgr. art. Juraj Blaško, ArtD.
členka študentskej časti AS VŠVU
bc. Michaela Kacsiová
Zapísala Mgr. Marta Latečková, tajomníčka AS VŠVU
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