Akademický senát Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Zápisnica
z 2. riadneho zasadnutia Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, dňa 14. 10. 2020,
o 10.00 hod., konaného v prednáškovej miestnosti č. 135 na HN 18, Bratislava
Prítomní 13 prezenčne, 4 on line, 4 ospravedlnení : (podľa priloženej prezenčnej listiny)
Program zasadnutia:

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie.

6.

Kooptovanie dvoch nových členiek do študentskej časti AS VŠVU za členov, ktorí ukončili štúdium a ukončili
členstvo v senáte (Michaela Kacsiová, Alexandra Smolková).

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Návrh systemizácie pracovných miest VŠVU (návrh v prílohe pozvánky)

13.
14.
15.
16.

Voľba zástupcu do Rady študentov z členov AS za študentskú časť.

Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení.
Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu zasadnutia.
Informácia podpredsedníčky AS VŠVU o jej poverení zastupovaním predsedu AS VŠVU a vedením AS VŠVU
počas jeho neprítomnosti ( celý zimný semester).

Návrh na schválenie externej členky Umeleckej rady VŠVU (životopis v prílohe pozvánky).
Vnútorný predpis o prijímacích pohovoroch – jeho prerokovanie a schválenie.(bude dodatočne zaslaný).
Revízia študentskej ankety, vytvorenie študentskej komisie na dohľad priebehu ankety.
Informácia o uskutočnených hlasovaniach „ per rollam“ č. 4 a 5/ 2020.
Informácia a zdôvodnenie potreby prípravy nových volieb do študentskej časti AS VŠVU. odsúhlasenie volebnej
komisie.
Otázky členov AS VŠVU na členov vedenia.
Rôzne.
Záver.


k bodu 1
Otvorenie
2. riadne zasadnutie Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (ďalej len "AS VŠVU")
otvorila podpredsedníčka AS VŠVU doc. Olja Triaška Stefanović, ArtD. (ďalej len podpredsedníčka AS VŠVU.
Privítala členov AS VŠVU, členov vedenia a otvorila rokovanie.

k bodu 2
Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení
podpredsedníčka AS VŠVU na základe kontroly prezenčnej listiny (17 prítomných členov) konštatovala
uznášaniaschopnosť AS VŠVU a skonštatovala, že AS VŠVU nemá žiadne uznesenia v plnení.

k bodu 3
Voľba skrutátorov
podpredsedníčka AS VŠVU požiadala o voľbu skrutátora riadneho zasadnutia AS VŠVU v Bratislave podľa návrhu:
Doc. Mgr. art. Róbert Makar, ArtD.
Hlasovanie:
Prítomní: ....17......za: ....16.........proti .....0.......zdržal sa:.......1 /navrhnutý skrutátor/
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Uznesenie AS VŠVU č. 1/R2/2020
podpredsedníčka AS VŠVU konštatovala, prijatie uznesenia a voľbu doc. Mgr. art. Róberta Makara , ArtD. za
skrutátora.
Voľba návrhovej komisie
AS VŠVU schválil za člena návrhovej komisie 2. riadneho zasadnutia AS VŠVU v Bratislave. Návrh: Mgr. art. Juraj
Blaško, ArtD. Mgr. art. Erik Šille, Viktória Revická
Hlasovanie:
Prítomní: ....17.......za: .....14.........proti .....0.......zdržali sa: ..3.... /navrhnutí členovia/
Uznesenie AS VŠVU č. 2/R2/2020
podpredsedníčka AS VŠVU konštatovala, prijatie uznesenia a voľbu hore uvedených členov návrhovej komisie.
Voľba overovateľov zápisnice
Na základe návrhu podpredsedníčky AS VŠVU boli o overenie zápisnice požiadaní: prof. A. Čierny za pedag. časť
AS VŠVU a Lukáš Mráz za študentskú časť AS VŠVU
Hlasovanie:
Prítomní: ......17........za: .....15........
proti ......0......zdržal sa: 2 (navrhnutí overovatelia)
Uznesenie AS VŠVU č.3/R2/2020
podpredsedníčka AS VŠVU konštatovala prijatie uznesenia a voľbu hore uvedených overovateľov zápisnice.

k bodu 4
Schválenie programu zasadnutia
podpredsedníčka AS VŠVU oboznámila s programom 2. riadneho zasadnutia a program požiadala doplniť o :
doplňujúcu voľbu členov senátu za študentskú časť do ubytovacej komisie, kde boli zastúpení traja
členovia, ktorí ukončili štúdium a členstvo im zaniklo (Damián Cehlárik, Barbora Krejčová, Bc. a Gréta
Srnová, Bc.).
voľbu volebnej komisie pre doplňujúce voľby študentov do študentskej časti AS VŠVU
voľbu predsedu komisie AS VŠVU pre študijné záležitosti a pre medzinárodnú spoluprácu
vyjadrenie sa k piatim doručeným odvolaniam voči neprijatiu na bc. a doktorandský stupeň štúdia.
Prijímacie pohovory sa konali v letnom termíne.
Navrhla body týkajúce sa volieb prerokovať v bode č. 13 a odvolania neprijatých študentov v bode 11.
Požiadala o vyjadrenie, ďalšie zmeny a doplnenia. Keďže neboli, požiadala o hlasovanie:
Hlasovanie:
Prítomní: .....17.........za: ......17........ proti .....0.......zdržal sa: .........0............
Uznesenie AS VŠVU č. 4/R2/2020
podpredsedníčka AS VŠVU konštatovala prijatie uznesenia a schválenie navrhnutého programu 2. riadneho
zasadnutia AS VŠVU, vrátane doplnenia bodov.

k bodu 5
podpredsedníčka AS VŠVU informovala, že na požiadanie predsedu AS VŠVU doc. Mgr. art. Martina Piačeka,
ArtD. súhlasila s jeho zastupovaním počas jeho dlhodobej neprítomnosti. Až do odvolania preberá všetky
kompetencie predsedu AS VŠVU. Zastupovanie je podložené riadnym poverením.
 k bodu 6
podpredsedníčka AS VŠVU informovala, že študenti , členovia AS VŠVU za študentskú časť : Damián Cehlárik,
Krejčová Barbora a Gréta Srnová, ukončili štúdium na VŠVU a skončil im zároveň status členov AS VŠVU.
V riadnych voľbách dňa 16. 8. 2018 kandidovalo do senátu 15 členov z radov študentov - zoradených podľa
počtu získaných bodov. Z toho prvých 7 aktívnych hneď a 7 náhradníkov, z ktorých je možné kooptovať ešte
dve členky a to Michaelu Kacsiovú a Alexandru Smolkovú - obidve z Katedry sochy. Po ich súhlasnom
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stanovisku od dnešného zasadnutia sa stávajú riadnymi členkami AS VŠVU. Jedno miesto člena AS VŠVU za
študentskú časť zostáva neobsadené, nakoľko už všetci náhradníci boli postupne kooptovaní. Z uvedeného
dôvodu bude potrebné vykonať doplňujúce voľby pre študentskú časť AS VŠVU. Podpredsedníčka ich
predstavila a vyjadrila presvedčenie o dobrej spolupráci, v ktorej im poželala veľa úspechov. Ďakuje zároveň
Damiánovi Cehlárikovi, Barbore Krejčovej a Gréte Srnovej za doterajšiu spoluprácu.
k bodu 7
v tomto bode podpredsedníčka AS VŠVU požiadala rektorku doc. Mgr. Bohunku Koklesovú, PhD (ďalej iba
rektorka), aby predložila návrh zmien v systemizácii pracovných miest. Rektorka uviedla, dôvody všetkých
zmien uvedených v predloženom návrhu, ktorý členovia obdržali na posúdenie pred rokovaním. Zodpovedala
na položené otázky. Podpredsedníčka požiadala o hlasovanie
Hlasovanie:
Prítomní: .....17.........za: .......17....... proti .....0.......zdržal sa: .........0............
Uznesenie AS VŠVU č. 5/R2/2020
podpredsedníčka AS VŠVU konštatovala prijatie uznesenia a schválenie navrhnutých zmien v systemizácii,
podľa priloženej prílohy tejto zápisnice.
 k bodu 8
podpredsedníčka AS VŠVU požiadala rektorku o predloženie návrhu na schválenie externej členky do
Umeleckej rady VŠVU. Rektorka informovala, že na základe výberového konania na KTDU sa prof. Monika
Mitášová, PhD. od 1. 9. 2020 stala riadnou, internou pedagogičkou VŠVU, a preto nemôže v Umeleckej rade
VŠVU pôsobiť ako externá členka. Rektorka navrhuje nahradiť ju externou členkou prof. DLA. Ilonou Németh,
ktorej významná a erudovaná profesijná kvalita je všetkým dostatočne známa a nie je potrebné ju zvlášť
predstavovať. Jej životopis členovia obdržali elektronicky s pozvánkou na zasadnutie. Podpredsedníčka
požiadala o vyjadrenie a následne o hlasovanie:
Hlasovanie:
Prítomní: ......17........za: ......16........ proti ....1........zdržal sa: ......0...............

Uznesenie AS VŠVU č.6/R2/2020
Podpredsedníčka AS VŠVU konštatovala prijatie uznesenia a schválenie Prof. DLA Ilony Németh za externú
členku Umeleckej rady VŠVU. Jej členstvo začína plynúť dňom schválenia v AS VŠVU.
 k bodu 9
podpredsedníčka AS VŠVU požiadala študijnú prorektorku doc. Mgr. art. Janu Hojstričovú, ArtD. (ďalej iba
prorektorka) o predloženie Vnútorného predpisu o prijímacom konaní na VŠVU. Prorektorka vysvetlila
dôvod zmien oproti predpisu pôvodnému, zdôvodnila ich a odpovedala na všetky vznesené otázky. Predpis
členovia AS VŠVU obdržali elektronicky pred zasadnutím, po schválení bude umiestnený na webovej stránke
školy, je potrebné, aby sa každý pedagóg s nim riadne oboznámil. Podpredsedníčka požiadala o hlasovanie:
Hlasovanie:
Prítomní: .....17.........za: ......17........ proti ....0........zdržal sa: ......0...............
Uznesenie AS VŠVU č.7/R2/2020
Podpredsedníčka AS VŠVU konštatovala prijatie uznesenia a schválenie predloženého Vnútorného predpisu
č.5/2020 o prijímacom konaní na VŠVU.


k bodu 10
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podpredsedníčka AS VŠVU požiadala študijnú prorektorku doc. Mgr. art. Janu Hojstričovú, ArtD., aby
informovala o zámere vytvoriť z radov študentov senátu pracovnú skupinu na dohľad nad priebehom
študentskej ankety. Prorektorka je názoru, že ankete je potrebné venovať intenzívnejšiu pozornosť, sledovať
a oživovať jej význam. Konštatovala, že je dôležitá pri kontrole kvality vzdelávania. Mala by byť nezávislá a pod
kuratelou študentov. Bolo konštatované, že študijná komisia sa spojí s adminom a po technickej stránke
zrevidujú jej funkčnosť a technické možnosti cez AiS. Na starosti to bude mať komisia AS pre študijné záležitosti,
pričom priberie na spoluprácu všetkých členov AS za študentskú časť. V tejto súvislosti rektorka oboznámila
členov senátu o dôležitej úlohe ktorá pred školou stojí a to je jej akreditácia.
 k bodu 11
podpredsedníčka AS VŠVU oboznámila s dôvodmi konania a výsledkom dvoch hlasovaní „per rollam“
vykonaných od prvého riadneho zasadnutia AS VŠVU dňa 1. 7. 2020, až do dnešného druhého riadneho
zasadnutia. Išlo o vyjadrenie sa k odvolaniam neprijatých študentov na mgr. štúdium v šk. roku 2020/21 a
o vyjadrenie sa k neprijatiu uchádzačov na bc. štúdium, ktorí sa zúčastnili na dodatočných prij. pohovoroch
v letnom termíne.
Podpredsedníčka AS VŠVU nasledovné uznesenia z hlasovaní Per rollam zaraďuje do znenia dnešnej
zápisnice z riadneho zasadnutia.
1. Per rollam č. 4/2020 v dňoch 7. 8.. až 11. 8. 2020 o neprijatí uchádzačov na mag. štúdium
Výsledky hlasovania:
Hlasovalo per rollam:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

16
15
0
1
5

Uznesenie AS VŠVU č. 1/PR4/2020
AS VŠVU schvaľuje nevyhovieť odvolaniam voči neprijatiu uchádzača Michala Hajduka a uchádzačky
Marcely Očenášovej na magisterské štúdium v akademickom roku 2020/21 z dôvodu nesplnenia
požadovaných kritérií a akceptuje rozhodnutie prijímacej komisie.
2. Per rollam č.5 v dňoch 17.9. až 24. 9. 2020 o neprijatí uchádzačov na bc. štúdium na základe výsledkov
dodatočných prij. pohovorov
Výsledky hlasovania:
Hlasovalo per rollam:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

15
14
0
1
6

Uznesenie AS VŠVU č. 1/PR5/2020
AS VŠVU schvaľuje nevyhovieť odvolaniam voči neprijatiu nasledovných uchádzačov na bakalárske štúdium
v akademickom roku 2020/21:
Lettrich
Melicherová
Šalata

Adam
Laura
Patrik

z dôvodu nesplnenia požadovaných kritérií a akceptuje rozhodnutie prijímacej komisie.
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Podpredsednička AS VŠVU požiadala o vyjadrenie sa k piatim ďalším odvolaniam, ktoré prišli v posledných
dňoch.
Zoznam
neprijatých uchádzačov na bakalársky a doktorandský stupeň štúdia pre akad. rok 2020/2021, ktorí podali
odvolanie
Prijimacie konanie august 2020

Poradie pod
čiarou

Najvyšší
počet bodov
na
príslušnom
študijnom
programe

Katedra
zvýši/nezvýši
počet
uchádzačov
(náhradníci)

Meno

Odvolanie
prišlo dňa

Študijný
program

Počet
získaných
bodov

1 Klimek
2 Ďuranová

Miroslav

6.10.2020

INTb

67

7

142

0

29.9.2020

Lucia

8.10.2020

INTb

85

3

142

0

29.9.2020

3 Karčáková
4 Benžová

Ineza

12.10.2020

VUd - KF

355

1

411

0

29.9.2020

Radka

1.1.02020

Rtde

130

1

130

0

29.9.2020

Markus

2.10.2020

Dub

116,5

1

171,5

0

29.9.2020

Priezvisko

5 Valerian

Rozhodnutie
prevzal/(a)

Podpredsedníčka po diskusii požiadala o samostatné hlasovanie o každom uchádzačovi, ktorý sa odvolal:
Hlasovanie pri uchádzačovi č.1, 2, 4, 5, :
Prítomní: ....17..........za: ......17........ proti ....0........zdržal sa: ......0...............
Hlasovanie pri uchádzačke č. 3 :
Prítomní: ....17..........za: ..............
proti ....0........zdržal sa: ......1...............
Uznesenie AS VŠVU č. 8/R2/2020
Podpredsedníčka AS VŠVU konštatovala prijatie uznesenia a schválenie konečného rozhodnutia rektorky
o neprijatí odvolaných uchádzačov Klimeka Miroslava, Ďuranovej Lucie, Korčákovej Ineze , Benžovej Radke
a Valeriána Markusa na štúdium v akad. roku 2020/21.
 k bodu 12
podpredsedníčka AS VŠVU sa vrátila už k spomínanej potrebe uskutočnenia doplňujúcich volieb do študentskej
časti AS VŠVU. Upozornila, že voľby sa majú konať vo výúčbovej časti akad. roka, preto navrhuje termín ich
konania koncom novembra 2020. V prípade nepriaznivej situácie v súvislosti s COVID 19 táto voľba bude
odložená až na obdobie stabilizovanej situácie a riadnej výučby na VŠVU. Dovtedy činnosť a funkčnosť senátu,
aj v počte 20 členov, nie je nijako obmedzená. Dodatočnými voľbám, ich vyhlásením a ďalšou organizáciou
poverila na tomto zasadnutí volebnú komisiu, ktorá bola zvolená v tajnom hlasovaní v zložení:
Mgr. art. Juraj Blaško, ArtD.
Mgr. art. Erik Šille
Doc. Mgr. art. Róbert Makar, ArtD.
dipl.des. Zuzana Šebeková,
Ing. Mgr. art. Marián Laššák, ArtD.
Lukáš Mráz
Michal Laskovič
Je potrebné, aby sa volebná komisia oboznámila s Vnútorným predpisom č. 4/2018 „Zásady volieb do AS
VŠVU“ a postupovala podľa presne stanovených ustanovení. Vnútorný predpis obdržia spolu so zápisnicou
v prílohe.
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Uznesenie AS VŠVU č. 9/R2/2020
Podpredsedníčka AS VŠVU konštatovala prijatie uznesenia a schválenie hore uvedeného zloženia volebnej
komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senát VŠVU.
 k bodu 13
podpredsedníčka AS VŠVU požiadala študentov AS VŠVU o predloženie návrhov na nomináciu zástupcu do
Študentskej rady Vysokých škôl. Študenti tajnou voľbou do tejto pozície namiesto doterajšieho Damiána
Cehlárika zvolili študenta Lukáša Mráza.
Uznesenie AS VŠVU č.10/R2/2020
podpredsedníčka AS VŠVU konštatovala prijatie uznesenia a schválenie , že za zástupcu do Študentskej rady
Vysokých škôl SR bol tajnou voľbou zvolený Lukáš Mráz člen AS VŠVU za študentskú časť.
Podpredsedníčka AS VŠVU požiadala členov AS o doplňujúcu voľbu z radov študentov do ubytovacej
komisie AS VŠVU. Členovia AS do tejto komisie tajným hlasovaním zvolili, Viktóriu Revickú, Alexandru
Smolkovú a Michaelu Kacsiovu. Takže ubytovacia komisia AS VŠVU po dnešnom zasadnutí bude pracovať
v zložení:
doc. Mgr. art. Palo Macho predseda
Michal Laskovič
Lukáš Mráz
Viktória Revická
Alexandra Smolková
Michaela Kacsiová.
Uznesenie AS VŠVU č.11/R2/2020
podpredsedníčka AS VŠVU konštatovala prijatie uznesenia a schválenie , že ubytovacia komisia AS VŠVU bola
doplnená o nové členky Viktóriu Revickú, Alexandru Smolkovú a Michaelu Kacsiovú.
Podpredsedníčka AS VŠVU požiadala všetkých členov senátu o tajnú voľbu predsedu komisie AS VŠVU pre
študijné záležitosti a medzinárodnú spoluprácu. Za predsedu bol tajnou voľbou zvolený Ing. Mgr art. Marián
Laššak ArtD. Od dnešného zasadnutia komisia bude pracovať v zložení
Ing. Mgr. art. Marián Laššák, ArtD. - predseda
doc. Mgr. art. Palo Macho
Dipl.des. Zuzana Šebeková, ArtD.
doc. Mgr. art. Vít Halada ArtD.
Lukáš Mráz
Uznesenie AS VŠVU č.12/R2/2020
podpredsedníčka AS VŠVU konštatovala prijatie uznesenia a schválenie Ing. Mgr. art. Mariána Laššáka, ArtD.
za predsedu komisie AS VŠVU pre študijné záležitosti
 bodu 14
otázky členov AS VŠVU na členov vedenia položil:
Lukáš Mráz, či je vydaný predpis na priebeh dištančného štúdia. Odpovedala študijná prorektorka, že nie
a ozrejmila, že jednotlivé predmety sa riešia individuálne. Súčasne požiadala o konkrétne zadefinovanie
externého pedagóga a predmet kde sa vyskytli nezrovnalosti a problém bude riešiť.
- Mgr. art Erik Šille požiadal o riešenie výrubu nežiadúceho a nebezpečného stromu na Koceľovej, ktorý
ohrozuje budovu.
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-

Doc. Mgr. art. Róbert Makar upozornil na vleklý problém zatekania do budovy školy na Drotárskej ceste.
Rektorka poverí vedúceho HS pána M. Puliša o súpis závad a vyčíslenie nákladov na najnutnejšiu sanáciu
jednotlivých miestností .

 k bodu 15
v bode rôzne
podpredsedníčka AS požiadala jednotlivé pracovné komisie senátu, aby si naplánovali vzájomné
stretnutia, komunikovali spolu a naformulovali témy, ktoré je potrebné riešiť a predkladali ich na senát aj
formou zápisnice.
rektorka požiadala o vyjadrenie návrhovej komisie k publikovanému elaborátu Moderné a úspešné
Slovensko, ktorý obsahuje návrh, aby rektora a vedenie VŠ navrhovala na vysokých školách ustanovovala a
schvaľovala Správna rada vysokej školy. Je potrebné aby sa s ním oboznámili členovia senátu a formulovali
stanovisko, nakoľko ide o veľmi vážny zásah do akademickej samosprávy.
Do tejto zápisnice Mgr. art. Juraj Blaško, ArtD. zaslal nasledovné stanovisko členov AS VŠVU:
Akademický senát Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave vyslovuje nesúhlas s pripravovanou
reformou obsadzovania pozície rektora a riadiaceho aparátu VŠ, podľa ktorej má o obsadzovaní týchto
pozíciu rozhodovať Správna rada a nie ako doposiaľ akademická samospráva. Akademický senát VŠVU
považuje tento návrh reformy za ohrozenie akademických slobôd a nezávislosti VŠ.
 k bodu 16
Záver
podpredsedníčka AS VŠVU poďakovala členom Akademického senátu a členom vedenia za účasť na zasadnutí
a zasadnutie ukončila.

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

vz. podpredsedníčka AS VŠVU

Overili:
člen zamestnaneckej časti AS VŠVU prof. Anton Čierny

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

člen študentskej časti AS VŠVU Lukáš Mráz

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

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