Akademický senát Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Zápisnica
z 1. riadneho on line zasadnutia Akademického senátu Vysokej školy
výtvarných umení v Bratislave dňa 24. 2. 2021, o 10.00 hod.
Prítomní on line: predseda AS VŠVU doc. Mgr. Martin Piaček, ArtD., podpredsedníčka AS VŠVU doc.
Mgr. art. Olja Triaška Stefanović, ArtD., rektorka doc. Bohunka Koklesová, PhD, prorektorka doc.
Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD., prorektor pre investičné záležitosti prof. Stanislav Stankoci, akad.
mal., prorektor pre medzinárodnú spoluprácu doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD., prorektorka pre
grantovú a rozvojovú činnosť doc. Mgr. art. Sylvia Jokelová, právnička školy JUDr. Viera Zimová, Mgr.
Zuzana Candráková, tajomníčka AS VŠVU Mgr. Marta Latečková
Prihlásení členovia AS VŠVU on line: doc. Mgr. art. Róbert Makar,ArtD., prof. Mgr. Anton Čierny
(prítomný od 11.00 h.), dipl. des. Zuzana Šebeková, doc., Mgr. art. Pavol Macho, Mgr. art. Erik Šille,
doc. Mgr. Miroslav Debnár, Mgr. art. Markéta Nováková, ArtD., doc. Mgr. art. Juraj Blaško, ArtD.,
doc. Mgr. art. Gabriel Strassner, Alexandra Smolková, prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský, Lukáš Mráz,
Viktória Revická (prítomná do 11.00 h.), Ferko Róbert
ospravedlnení : Ing. Mgr. art. Marián Laššák, ArtD., doc. Mgr. art. Vít Halada, ArtD., Michal Laskovič,
Michalela Kačiová

Program zasadnutia:
1. Otvorenie.
2. Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení.
3. Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
4. Schválenie programu zasadnutia.
5. Prerokovanie Akreditácie nového študijného programe Vizuálne umenia, procesov spojených so
zosúlaďovaním školy so štandardami SAAVŠ.
6. Prerokovanie a schválenie členov Etickej rady.
7. Prerokovanie a schválenie člena Správnej rady VŠVU z kvóty rektorky.
8. Otázky členov AS VŠVU na členov vedenia.
9. Rôzne.
10. Záver.

k bodu 1
Otvorenie
1. riadne on line zasadnutie Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (ďalej
len "AS VŠVU") otvoril predseda doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD., (ďalej len predseda AS VŠVU).
Privítal členov AS VŠVU, členov vedenia a otvoril rokovanie.
k bodu 2
Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení
Predseda AS VŠVU na základe kontroly prezenčnej listiny a prihlásených on line 15 členov AS VŠVU
konštatoval uznášaniaschopnosť a skonštatoval, že AS VŠVU nemá žiadne uznesenia v plnení.
k bodu 3
Voľba skrutátorov
Predseda AS VŠVU požiadal o voľbu skrutátorov pre 1. riadne zasadnutie AS VŠVU. Navrhol dipl. des.
Zuzana Šebekovú, Art.D.
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Hlasovanie: Prítomní: ...15........za: .....14.........proti ......0......zdržali sa: ...1 navrhnutá skrutátorka...
Uznesenie AS VŠVU č. 1/R1/2021
Predseda AS VŠVU konštatoval, prijatie uznesenia a voľbu dipl. des. Zuzany Šebekovej, ArtD. za
skrutátorku pre dnešné rokovanie.
Voľba návrhovej komisie
AS VŠVU navrhol za člena návrhovej komisie a formulovania stanovísk 1. riadneho on line zasadnutia
AS VŠVU doc. Mgr. art. Pavla Macha a doc. Mgr. art. Róberta Makara, ArtD.
Hlasovanie: Prítomní: ......13.....za: .......13.......proti ......0......zdržali sa 2 navrhnutí členovia......
Uznesenie AS VŠVU č. 2/R1/2021
Predseda AS VŠVU konštatoval, prijatie uznesenia a voľbu hore uvedených členov návrhovej
komisie.
Voľba overovateľov zápisnice
Na základe návrhu predsedu AS VŠVU boli o overenie zápisnice požiadaní: doc. Mgr. Miroslav
Debnár, Mgr. art. Erik Šille za pedag. časť AS VŠVU a Lukáš Mráz za študentskú časť AS VŠVU
Hlasovanie: Prítomní: ......15........za: .....12........ proti ......0......zdržali sa: 3 (navrhnutí overovatelia)
Uznesenie AS VŠVU č.3/R1/2021
Predseda AS VŠVU konštatoval prijatie uznesenia a voľbu hore uvedených overovateľov zápisnice.
k bodu 4
Schválenie programu zasadnutia
Predseda AS VŠVU oboznámil s programom 1. riadneho on line zasadnutia. Navrhol do bodu rôzne
doplniť bod o študentskej ankete, o ktorý požiadala komisia AS VŠVU pre študijné záležitosti
Požiadal o vyjadrenie, o ďalšie zmeny a doplnenia. Keďže žiadne ďalšie návrhy a pripomienky neboli
požiadal o hlasovanie:
Hlasovanie: Prítomní: ..15............za: ....15.......... proti ...0.........zdržal sa: ....0.................
Uznesenie AS VŠVU č. 4/R1/2021
predseda AS VŠVU konštatoval prijatie uznesenia a schválenie navrhnutého programu 1. riadneho
on line zasadnutia AS VŠVU aj s doplnením o študentskú anketu do bodu rôzne.
k bodu 5
Prerokovanie Akreditácie nového študijného programe Vizuálne umenia, procesov spojených so
zosúlaďovaním školy so štandardami SAAVŠ.
Predseda AS VŠVU požiadal rektorku doc. Mgr. Bohunku Koklesovú, PhD. (ďalej iba rektorka VŠVU),
študijnú prorektorku doc. Mgr. art. Janu Hojstričovú, ArtD. (ďalej iba študijná prorektorka VŠVU)
a prorektora pre medzinárodnú spoluprácu doc. Mgr. art. Marcela Benčíka, ArtD. (ďalej iba
prorektor), aby sa ujali naplnenia tohto bodu rokovania.
 Rektorka VŠVU na úvod ozrejmila, že tento bod je potrebné prerokovať v AS VŠVU, lebo jeho
členovia budú participovať na príprave akreditačného spisu a zároveň sa vyžaduje pri
akreditačných procesoch aj aktívna účasť študentov. Cieľom tohto stretnutia je oboznámenie
členov AS s rozpracovanosťou akreditačného spisu nového študijného programu Vizuálne umenia
a komplexného akreditačného spisu vôbec. Akreditačný spis sa skladá zo štyroch základných častí:
z opisu študijného programu vrátene doplnenia a aktualizácií informačných listov predmetov, z
vnútornej samohodnotiacej správy, z vedecko pedagogickej a umeleckej charakteristiky 5tich
pedagógov a z vedecko pedagogickej a umeleckej charakteristiky ostatných pedagógov, ktorí učia
profilové predmety (ateliér a teoretické štátnicové predmety). Upozornila na to, že pedagóg učiaci
profilový predmet musí dlhodobo dokladovať svoju tvorivú činnosť. Postupne elektronicky
premietla rozpracovaný materiál samohodnotiacej správy a postupne stranu po strane poskytla
podrobný a rozsiahly výklad k jeho obsahu, ako aj ku všetkým následným súvislostiam. Žiadosť
o akreditáciu nového študijného programu Vizuálne umenia musí byť podaná na SAAVŠ na konci
marca. VŠVU zriadi Dočasnú akreditačnú radu, ktorá celý spis skontroluje, odsúhlasí a odporučí na
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odoslanie. K spisu musí byť vypracovaná smernica, štatút a rokovací poriadok Dočasnej
akreditačnej rady VŠVU. Medzi 1.4.2021 do 31.8. 2022 musíme vytvoriť štatút už o Akreditačnej
rade VŠVU, ktorá bude pozične nad UR VŠVU.
- od 1.4 2021 do 31. 8. 2022 musíme pripraviť všetky predpisy o kvalite vzdelávania. Od 1. 9.
2021 budeme nasledujúci akademický rok preukazovať životaschopnosť nastaveného systému.
- najneskôr 31. 8. 2022 musíme požiadať o komplexnú inštitucionálnu akreditáciu. Katedry sa
budú musieť v budúcom akademickom roku aktívne zapojiť do prípravy akreditačných spisov,
garanti a zabezpečujúci pedagógovia budú musieť postupne vypracovať rozsiahly akreditačný spis.
Do konca augusta musíme pripraviť Predpis o zabezpečovaní kvality, ktorý bude obsahovať
štruktúru a aj parametre systému kvality na škole. Ďalej pripravíme predpis o obsadzovaní
funkčných miest docentov a profesorov, študijný poriadok, predpis o prijímacích pohovoroch,
predpis a kritériách o hab. a inaug. konaniach atď. Rozsah prác s prípravou akreditačného spisu je
mimoriadne veľký. Každý z prorektorov rieši určitú časť, rektorka za zaoberá Samohodnotiacou
správou školy. Prorektorka pre štúdium a prorektor pre medzinárodné vzťahy vypracúvajú Opis
študijného programu, ILP, VPUCH. Po podaní prihlášky nového študijného programu Vizuálne
umenia bude pokračovať príprava komplexného akreditačného spisu. Zmyslom celého tohto
procesu je získanie inštitucionálnej akreditácie, v rámci ktorej budeme ďalších 10 rokov nastavovať
študijné programy podľa operatívnych potrieb študijného a vzdelávacieho procesu na VŠVU.
 Opisu študijného programu Vizuálne umenia sa venovala študijná prorektorka. Vysvetlila , že sa
jedná sa o konkrétnejšiu časť akreditačného spisu viažuca sa na konkrétneho charakteristiky
študijného programu. Ozrejmila, čo je obsahom 3. a 4. časti – týkajú sa vedecko pedagogickej
a umeleckej aktivity pedagógov. Na príprave celého spisu by mal byť aktívny aj študent za AS
VŠVU, ktorý si prezrie spis a oboznámi sa s ním, môže navrhnúť úpravy. Požiadala predsedu AS
o jeho nomináciu. Informovala, že škola má od 1.3. študijného poradcu a podporné psychologické
pracovisko, ďalej ubytovacieho referenta, kariérno-administratívneho poradcu. Vymenovala
podrobne všetky potrebné súvislosti, ktoré si vyžaduje napĺňanie obsahu akreditačného spisu.
 Predseda AS VŠVU požiadal o faktické otázky členov AS VŠVU k odzneným obsiahlym
informáciám rektorky aj študijnej prorektorky. Členovia vedenia ich zodpovedali.
Uznesenie AS VŠVU č. 5/R1/2021
Predseda AS VŠVU konštatoval , že materiál o Akreditácii nového študijného programe Vizuálne
umenia a procesy spojené so zosúlaďovaním školy so štandardami SAAVŠ členovia AS VŠVU vzali
na vedomie.
 Predseda AS VŠVU požiadal o návrh nominácie študenta/tky zo študentskej časti AS , ktorý/rá by
bola súčasťou akreditačného procesu. Bola navrhnutá študentka mag. štúdia z Katedry intermédií
Viktória Revická, ktorá s nomináciou súhlasila. Predseda AS VŠVU požiadal o hlasovanie:
Hlasovanie: Prítomní: ..15............za: ....14.......... proti ...0.........zdržal sa: ....1.................
Uznesenie AS VŠVU č. 6/R1/2021
predseda AS VŠVU konštatoval prijatie uznesenia a schválenie Viktórie Revickej za zástupkyňu
študentskej časti AS VŠVU v akreditačnom procese.
k bodu 6
Prerokovanie a schválenie členov Etickej rady
Predseda AS VŠVU požiadal rektorku VŠVU o predstavenie návrhu členov Etickej rady a o informáciu
o jej význame a poslaní. Rektorka hovorila o najskôr o Etickom kódexe, ktorý je už vypracovaný. Pre
jeho sfunkčnenie je potrebné nominovať Etickú radu, ako poradného orgánu rektorky, ktorej
hlavným poslaním bude prijímať a riešiť podnety. Rada bude pracovať v zmysle vlastného
rokovacieho poriadku. Požiadala o vyjadrenie k jej návrhu nominovať do Etickej rady doc. Pavla
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Chomu akad. mal. a Mgr. art. Erika Šilleho. Požiadala o delegovanie študenta za AS. Členovia sa
v budúcnosti môžu obmieňať a k riešeniu konkrétneho problému si môžu prizývať poradného člena.
Predseda AS VŠVU po diskusii navrhol do Etickej rady študenta Lukáša Mráza a požiadal o hlasovanie:
Hlasovanie: Prítomní: .....15.........za: ....12.......... proti ...0.........zdržali sa: ......3...............
Uznesenie AS VŠVU č. 7/R1/2021
Predseda AS VŠVU konštatoval, že Etická rada bola schválená v navrhnutom zložení: doc. Pavol
Choma, Mgr. art. Erik Šille a Lukáš Mráz.
k bodu 7

Prerokovanie a schválenie člena Správnej rady VŠVU z kvóty rektorky.
Predseda AS VŠVU požiadal rektorku o predstavenie návrhu nového člena SR VŠVU, ktorého
CV členovia AS obdržali pred zasadnutím elektronicky. Rektorka v krátkosti predstavila Mgr.
Igora Slobodníka a o doplnenie požiadala prorektora pre medzinárodnú spoluprácu doc.
Mgr. art Marcela Benčíka, ArtD. Prorektor informoval o dobrej spolupráci školy s
Veľvyslanectvom SR v Paríži a tak isto aj so Slovenským inštitútom v Paríži. Obe tieto
inštitúcie podporujú aktivity školy a ako vhodný spôsob posilnenia tejto spolupráce vidí aj
cez členstvo Mgr. Igora Slobodníka v SR VŠVU.
Predseda AS VŠVU požiadal o hlasovanie:
Hlasovanie: Prítomní: ........15......za: ...15........... proti ...0.........zdržal sa: ....0.................
Uznesenie AS VŠVU č. 8/R1/2021
Predseda AS VŠVU konštatoval , že Mgr. Igor Slobodník bol schválený ako návrh za nového člena
Správnej rady VŠVU. AS VŠVU súhlasí s tým, aby návrh bol zaslaný ministrovi školstva na
schválenie.
k bodu 8
Otázky členov AS VŠVU na členov vedenia.
Otázky boli priebežne kladené v rámci bodu 9. Rôzne.
k bodu 9
Rôzne
 predseda AS VŠVU požiadal Lukáša Mráza o informáciu o priebehu elektronicky vykonanej
anonymnej študentskej ankety. Člen AS VŠVU za študentskú časť Lukáš Mráz informoval, že po
dohode na poslednom stretnutí študijnej komisie vytvoril anketu o spokojnosti študentov
s dištančným štúdiom na VŠVU. Jej cieľom bola predovšetkým snaha o skvalitnenie priebehu
vzdelávania na základe podnetov a názorov študentov. Ankety sa zúčastnilo doposiaľ 216 študentov.
Lukáš Mráz anketu štatisticky vyhodnotil. Z nej vyplýva, že študenti ohodnotili spokojnosť
s dištančným štúdiom priemerne známkou 3, na stupnici od 1 do 5. Pre väčšinu študentov je táto
výučba náročnejšia, ale za to časovo variabilnejšia. Prijali by hlavne lepšiu komunikáciu s pedagógmi
a aj sami medzi sebou. Postrádajú praktickú výučbu v dielňach a v ateliéroch. Vyhovovala by im
jednotnosť používaného programu na komunikáciu. Pochvalne sa vyjadrili o možnosti využívania
úložiska, zdieľania prednáškových materiálov a archívu prednášok a tieto možnosti by radi využívali aj
po skončení dištančnej výučby. Páčil sa im digitálnym prieskum a túto možnosť prezentácie
semestrálnych prác požadujú zachovať aj do budúcna. Predseda AS VŠVU Lukášovi Mrázovi
poďakoval za iniciatívu, uskutočnenie, prehľadné spracovanie a vyhodnotenie ankety. K poďakovaniu
sa pripojili aj ďalší členovia AS a požiadali ho, aby sa aj naďalej touto formou venoval študentom.
Zároveň sa v diskusii zhodli, že by bolo vhodné výsledky ankety uverejniť na webovej stránke školy
a zazdieľať ich študentom. Študijná prorektorka v tejto súvislosti žiada všetkých pedagógov, aby viac
informovali študentov o výsledkoch rokovania vedenia a kolégia, ktoré sú zachytené v zápisniciach.
Dipl des. Zuzana Šebeková, ArtD. informovala o príprave dvoch ankiet na stretnutiach študijnej
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komisie. Jedna je určená pre študentov na webe Ais a ďalšia je určená pre absolventov školy.
Požiadala katedry o získavanie a sumarizáciu kontaktov absolventov. Táto absolventská anketa sa
zrealizuje cez web školy. Doc. Mgr. art. Pavol Macho informoval, že anketové otázky sú vypracované
a pokiaľ k nim nie sú pripomienky ankety budú operatívne spustené .
 Rektorka VŠVU informovala zo včerajšieho zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie. Na
konferencii rektorov za účasti ministra školstva sa rokovalo predovšetkým :
- o možnom návrate študentov do škôl a zahájení prezenčnej výučby ,
- o testovaní študentov a vakcinácii pedagógov a zamestnancov, ako kritickej infraštruktúry
- o návrhu novely VŠ zákona, ktorá bola nesúhlasne prijatá a bolo zosumarizované písomné
stanovisko SRK.
 ďalej rektorka VŠVU informovala, že v pondelok bola odoslaná požiadavka na RÚVZ na zriadenie
školskej testovacej jednotky MOM. V prípade priaznivého vývoja a povolenia prezenčnej výučby
predpokladá, že od konca marca - každý utorok ráno sa začne s testovaním zamestnancov
študentov a pedagógov školy v budove na DC 44. V tomto čase už bude zrejmý aj termín a možný
priebeh očkovania.
 Prof. Mgr. Anton Čierny informoval, že Katedra intermédií chce výučbu počas celého tohto
semestra presunúť do exteriéru. Rektorka reagovala, že ak absolvujú testovanie a budú dodržiavať
všetky protiepidemiologické opatrenia, tak v tom problém nevidí. Obdobne reagovala na otázku
prof. Kovačovského ohľadom výučby ich katedry v sochárskom dvore na DC 44. Študent AS VŠVU
Róbert Ferko položil otázku, ako sa bude postupovať pri študentoch (pedagógoch) , ktorí
odmietajú testovanie aj očkovanie - rektorka preverí postup a možné právne kroky v situácii, keď
bude aktuálna. Vedenie školy zadefinuje kroky aj podľa usmernenia MŠVVaŠ, podľa RÚVZ, ale
v tejto chvíli je naklonená k zákazu vstupu takýchto osôb do priestorov školy.
 Doc. Mgr. art. Olja Triaška Stefanović, ArtD. a doc. Mgr. art. Juraj Blaško, ArtD. informovali
o zakladaní podcastu školy pod názvom „Oh Deer!“. Je potrebné informáciu posunúť študentom.
V podcaste bude možné tlmočiť názory, rozhovory s osobnosťami a pedagógmi a bude možné
komunikovať situáciu na škole. Gestormi obsahu bude Doc. Mgr.art. Olja Triaška Stefanovič,
ArtD., doc. Mgr. art. Juraj Blaško, ArtD, doc. Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD., Mgr. Barbora
Komárová . Do podcastu budú zapojení aj študenti školy. Poďakovali rektorke za podporu tohto
zámeru
 Doc. Mgr. art. Róbert Makar, ArtD. informoval o zasadnutí Rady vysokých škôl k návrhu novely VŠ
zákona. Rokovania boli zdĺhavé. Stanovisko bolo nesúhlasné, množstvo argumentácii bolo
vznesených hlavne k právomociam a kompetenciami akademických senátov a k posilneniu
významu Správnych rád. Obdobne informoval aj Lukáš Mráz, ktorý je členom Študentskej rady VŠ.
k bodu 10
Záver.
Predseda AS VŠVU poďakoval členom vedenia a členom AS VŠVU za účasť pripojením, za diskusiu
a rokovanie uzavrel.
Zápisnicu elektronicky overili: Doc. Mgr. Miroslav Debnár, Mgr. art. Erik Šille, Lukáš Mráz

doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD.
predseda AS VŠVU
zapísala: Mgr. Marta Latečková
tajomníčka AS VŠVU
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