Vnútorný predpis VŠVU č.1/2021
o zriadení Dočasnej akreditačnej rady VŠVU

Na návrh rektora Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave zo dňa 17.3.2021, po prerokovaní jej
Akademickým senátom dňa 19.3.2021 schválila jej Umelecká rada podľa § 15 ods. 1 písm. b) zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov tento

Štatút Dočasnej akreditačnej rady
Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
Článok 1
Úvodné ustanovenia
(1)

Dočasná akreditačná rada (ďalej len „rada“) Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (ďalej
len „VŠVU“) bola zriadená rozhodnutím jej rektora dňa 19.3.2021.

(2)

Tento štatút rady implementuje pravidlá tvorby a činnosti rady podľa 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“), zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality
vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o zabezpečovaní kvality“) a Štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality
vysokoškolského vzdelávania, Štandardov pre študijný program a Štandardov pre habilitačné
konanie a konanie na vymenúvanie profesorov (ďalej len „štandardy kvality vzdelávania“).

(3)

Rada je orgánom VŠVU, ktorý je v zmysle štandardov kvality vzdelávania nezávislou štruktúrou
vnútorného systému VŠVU.

(4)

Štatút rady je záväzný pre všetky orgány a organizačné zložky VŠVU, jej súčasti, zamestnancov
a študentov.

(5)

Právomoci rady sa nedotýkajú právomocí iných orgánov VŠVU ustanovených zákonom
o vysokých školách.

(6)

VŠVU poskytuje rade primerané materiálne, personálne, organizačné a finančné podmienky pre
jej činnosť.
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Článok 2
Pôsobnosť rady a spôsob schvaľovania návrhov
(1)

Rada monitoruje a hodnotí súlad vnútorného systému VŠVU, študijných programov VŠVU a
habilitačných a inauguračných konaní VŠVU so zákonom o vysokých školách, zákonom
o zabezpečovaní kvality, štandardmi kvality vzdelávania, ako aj štatútom VŠVU a jej dlhodobým
zámerom.

(2)

Rada po prerokovaní v Rade garantov, prerokuje v Akademickom senáte VŠVU a následne
schváli v Umeleckej rade VŠVU, schvaľuje
a)

návrh VŠVU na rozhodnutie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo
o súlade vnútorného systému VŠVU so Štandardmi pre vnútorný systém
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a vykonáva vnútorné hodnotenie
tvorby, funkčnosti, implementácie a používania vnútorného systému VŠVU a jeho súladu
so štandardmi pre kvalitu vzdelávania,

b)

návrhy na akreditáciu študijných programov a habilitačného konania a inauguračného
konania pred ich predložením Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo,

c)

návrhy na vnútornú akreditáciu študijných programov po zrušení obmedzenia vytvárať,
uskutočňovať a upravovať tieto študijné programy v jednotlivých odboroch a stupňoch
štúdia na základe rozhodnutia Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo
o súlade vnútorného systému VŠVU so štandardmi pre vnútorný systém,

d)

vnútorný predpis VŠVU upravujúci vnútorný systém zabezpečovania kvality
vysokoškolského vzdelávania.

Článok 3
Členstvo v rade
(1)

V zložení rady sa uplatňuje princíp zapojenia zainteresovaných osôb v zmysle štandardov kvality
vzdelávania, teda zamestnancov a študentov VŠVU, zástupcov zamestnávateľov, absolventov,
domácich a zahraničných partnerov VŠVU, vrátane zástupcov reštaurátorskej komory,
architektonickej komory a kultúrnych inštitúcií.

(2)

Osoby, ktoré rozhodujú o návrhu študijného programu nie sú totožné s osobami, ktoré ho
v rozhodujúcej miere pripravujú, navrhujú alebo realizujú.

(3)

Nomináciu na člena rady môže rektorovi podať ktorýkoľvek člen Akademickej obce.
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(4)

Členstvo v rade vzniká vymenovaním kandidáta rektorom VŠVU po schválení v Umeleckej rade,
s predchádzajúcim súhlasom kandidáta.

(5)

Rada má 9 členov, vrátane predsedu rady a podpredsedu rady.

(6)

Funkčné obdobie členov rady trvá 4 roky.

(7)

Členstvo v rade je nezastupiteľné.

(8)

Členovi rady sa poskytuje náhrada nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s plnením jej úloh.

(9)

Člen rady je povinný zúčastňovať na zasadnutiach rady, rozhodovaniach rady, plnení uznesení
rady, dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy štandardy kvality vzdelávania, štatút
VŠVU, štatút rady, ako aj etické pravidlá VŠVU.

(10)

Člen rady má právo na prístup k návrhom a podkladom na rokovanie, navrhovať zmeny a
doplnenia programu zasadnutia a jeho uznesení a dať o nich hlasovať, vyjadrovať sa k návrhom,
hlasovať o nich, klásť otázky a vznášať námietky v prerokúvaných veciach.

(11)

Rektor VŠVU môže po prerokovaní v Umeleckej rade odvolať člena rady.

(12)

Členstvo v rade zaniká aj bez odvolania člena uplynutím funkčného obdobia člena, vzdaním sa
členstva písomnou formou, smrťou člena alebo zánikom rady.

Článok 4
Predseda, podpredseda a tajomník rady
(1)

Predseda rady riadi a koordinuje činnosť rady v celom rozsahu jej pôsobnosti a právomoci,
plánuje a zvoláva zasadnutia rady, predsedá im, zostavuje ich program, kontroluje plnenie úloh
rady, podpisuje jej uznesenia.

(2)

Podpredseda rady zastupuje predsedu rady v jeho neprítomnosti a plní úlohy rady v rozsahu
určenom jej predsedom.

(3)

Tajomník rady zabezpečuje organizačné a materiálne úlohy súvisiace s činnosťou rady.

Článok 5
Pracovné skupiny rady
(1)

Predseda rady môže zriadiť pracovné skupiny rady, stanovovať ich zloženie, ciele a úlohy
a vymenúvať ich predsedov.
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(2)

Pracovná skupina rady sa skladá zo zamestnancov VŠVU a externých partnerov VŠVU.

(3)

Účelom pracovných skupín je príprava expertných posúdení potrebných pre rozhodovaciu
a analytickú činnosť rady.

Článok 6
Základné pravidlá rokovania rady
(1)

Zasadnutí rady sa zúčastňujú jej členovia a tajomník.

(2)

Predseda rady môže pozvať na jej zasadnutie s poradným hlasom aj ďalšie osoby.

(3)

Zasadnutie rady je neverejné s verejným hlasovaním okrem personálnych záležitostí, v ktorých
členovia rady hlasujú tajne.

(4)

Rada rozhoduje na svojom zasadnutí uznesením, ktoré jej predseda zašle po podpísaní rektorovi
VŠVU a zverejňuje v súlade s jej rokovacím poriadkom.

(5)

Rada predložený návrh na svojom zasadnutí uznesením schváli, zamietne alebo vráti na nové
konanie s odôvodnením, pričom stanoví lehotu opätovného predloženia. Ak predložený návrh
nepatrí do pôsobnosti rady, rada tento návrh verejným hlasovaním odmietne.

(6)

Predseda rady môže rozhodnúť o hlasovaní per rollam.

(7)

Zasadnutie rady sa môže na základe rozhodnutia jej predsedu konať aj prostredníctvom
elektronických prostriedkov pri splnení všetkých pravidiel rokovania.

(8)

Rada je uznášaniaschopná, ak sú na jej zasadnutí prítomní aspoň jej 6 členovia (dve tretiny
všetkých jej členov).

(9)

Uznesenie rady je prijaté, ak za jeho prijatie hlasovalo aspoň 5 jej členov (nadpolovičná väčšina
všetkých jej členov).

(10)

O každom návrhu sa koná rozprava. Člen rady má v rozprave právo vystúpiť s otázkami,
pripomienkami a vecnými alebo procedurálnymi návrhmi, o ktorých sa hlasuje v poradí v akom
boli predložené.

(11)

Podrobné pravidlá týkajúce sa zvolávania a zasadnutí rady, zápisnice z jej zasadnutia,
zverejňovania jej rozhodnutí a podkladov pre tieto rozhodnutia a ďalších záležitostí v činnosti rady
upravuje interný rokovací poriadok rady.
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Článok 7
Záverečné ustanovenia
(1)

Štatút rady, ako aj jeho zmeny a doplnenia schvaľuje na návrh rektora VŠVU Umelecká rada
VŠVU po prerokovaní v Akademickom senáte VŠVU.

(2)

Schválený štatút rady nadobúda platnosť podpísaním rektorom VŠVU, predsedom Umeleckej
rady a predsedom Akademického senátu.

(3)

Štatút rady nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na úradnej výveske VŠVU.

V Bratislave dňa 19.3.2021

..........................................................
doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
rektorka VŠVU a predsedníčka Umeleckej rady VŠVU

..........................................................
doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD.
predseda Akademického senátu VŠVU

Štatút rady schválila na návrh rektora VŠVU zo dňa 17.3.2021 Umelecká rada VŠVU dňa 19.3.2021 po
prerokovaní v Akademickom senáte VŠVU dňa 17.3.2021.
Schválený štatút rady nadobudol platnosť podpísaním rektora VŠVU, predsedom Umeleckej rady VŠVU
a predsedom Akademického senátu dňa 19.3.2021.
Štatút rady nadobudol účinnosť dňom jeho zverejnenia na úradnej výveske VŠVU dňa 19.3.2021.
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