Akademický senát Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Zápisnica
z 9. riadneho zasadnutia Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, dňa 2. 10. 2019
Prítomní a ospravedlnení : podľa priloženej prezenčnej listiny
prizvaní hostia:
Doc. Mgr. Bohunka Koklesová - rektorka, prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.- prorektor, – prorektorka, Ing.
Lýdia Macurová – kvestorka, JUDr. Viera Zimová, právnička VŠVU
Mgr. Marta Latečková - tajomníčka AS VŠVU
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie.
Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení.
Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu zasadnutia.
Návrh nového člena Umeleckej rady VŠVU (predkladá rektorka Koklesová).
Prerokovanie a schválenie nájomnej zmluvy na prenájom 4 parkovacích miest na Drotárskej ceste 44
(predkladá rektorka Koklesová)..
Informácia o rozvojových projektoch katedier na kapitálové výdavky (informuje rektorka a prorektor Stankoci).
Informácia o schválení Štatútu VŠVU Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (informuje rektorka
Koklesová).
Informácia predsedu AS VŠVU o vykonaných hlasovaniach Per rollam.
Donominovanie nových členov AS VŠVU, za členov, ktorým členstvo z rôznych dôvodov zaniklo (predseda AS
VŠVU).
Aktualizácia odborných komisií AS VŠVU a ich programu v novom akademickom roku (bod programu uvedie
predseda a podpredsedkyňa AS VŠVU).
Rôzne.
Záver


k bodu 1
Otvorenie
9. riadne zasadnutie Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (ďalej len senátu)
otvoril doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD. ,predseda AS VŠVU (ďalej len predseda AS VŠVU). Privítal členov AS
VŠVU a prizvaných hostí.

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

k bodu 3
Voľba skrutátorov
AS VŠVU zvolil skrutátorov 9. riadneho zasadnutia AS VŠVU v Bratislave podľa návrhu:
Mgr. art. Juraj Blaško , ArtD. a doc. Mgr. art. Pavol Macho,
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Hlasovanie:
Prítomní: ....17......za: ...15..........proti ............zdržal sa:.....2.............
Uznesenie AS VŠVU č. 1/R9/2019
predseda AS VŠVU konštatoval, prijatie uznesenia a voľbu hore uvedených skrutárorov.
Voľba návrhovej komisie
AS VŠVU schválil návrhovú komisiu 9. riadneho zasadnutia AS VŠVU v Bratislave podľa návrhu:
Prof. Anton Čierny, Mgr. Erik Šille
Hlasovanie:
Prítomní: .....17......za: ....16..........proti .......0.....zdržal sa: ......1 (vždy volený člen) ..............
Uznesenie AS VŠVU č. 2/R9/2019
predseda AS VŠVU konštatoval, prijatie uznesenia a voľbu hore uvedeného zloženia návrhovej komisie.

Voľba overovateľov zápisnice
Na základe návrhu predsedu AS VŠVU:
Dipl. des. Zuzana Šebeková, ArtD. a Ing. Mgr. art. Marián Laššak, ArtD, členovia zamestnaneckej časti AS VŠVU
Hlasovanie:
Prítomní: ....17..........za: .......16......
proti .....0.......zdržal sa: ..1 (vždy volený člen) ..................
Uznesenie AS VŠVU č. 3/R9/2019
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 9. riadneho zasadnutia, požiadal o vyjadrenie, prípadne
doplnenie a následné hlasovanie:
Hlasovanie:
Prítomní: .....17.........za: ......17........ proti ......0......zdržal sa: .......0..............
Uznesenie AS VŠVU č. 4/R9/2019
predseda AS VŠVU konštatoval prijatie uznesenia a schválenie navrhnutého programu 9. riadneho
zasadnutia AS VŠVU bez zmeny a doplnenia.
 k bodu 5
Návrh nového člena Umeleckej rady VŠVU (predkladá rektorka Koklesová).
Rektorka, doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. (ďalej iba rektorka) predniesla návrh na obsadenie
chýbajúceho člena UR VŠVU. Vysvetlila dôvody voľby, ktoré nastali po zaniknutí členstva prof. DLA Ilony
Németh, ktorá ukončila pracovný pomer na škole. Za nového člena navrhla doc. Mgr. art. Martina Piačeka ,
ArtD. Vyzdvihla jeho umelecké a pedagogické aktivity a dôvody ktoré ju k tomuto návrhu viedli.
Predseda AS VŠVU po diskusii a pripomienkach k tomuto bodu požiadal o tajné hlasovanie.
Tajné hlasovanie:
Prítomní: 17..............za: ...14........... proti .....1.......
zdržal sa: ........2.........
Uznesenie AS VŠVU č.5/R9/2019
predseda AS VŠVU konštatoval prijatie uznesenia a schválenie doc. Mgr. art. Martina Piačeka, ArtD. za člena
UR VŠVU.
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 k bodu 6
Prerokovanie a schválenie nájomnej zmluvy na prenájom 4 parkovacích miest na Drotárskej ceste 44
(predkladá rektorka Koklesová)
Rektorka vysvetlila, že škola obdržala požiadavku z externého prostredia na prenájom 4 parkovacích miest
na dolnom parkovisku pod budovou školy na Drotárskej ceste na dobu dvoch mesiacov z dôvodu potreby
realizácie ich investičného zámeru, ktorý podmienku zabezpečenia parkovacích miest vyžaduje. Prenájom
by bol dočasný. O požiadavke sa diskutovalo. Členovia senátu požiadali o možnosť oboznámenia sa
s finálnou zmluvou a odročili rozhodnutie na budúce zasadnutie,
Predseda AS VŠVU po diskusii a pripomienkach požiadal o hlasovanie či bude rozhodnutie odročené alebo nie.
Hlasovanie:
Prítomní: ......17........za: ...17........... proti .....0.......
zdržal sa:
......0..............
Uznesenie AS VŠVU č.6/R6/2019
predseda AS VŠVU konštatoval prijatie uznesenia o odročení rozhodnutia na budúce zasadnutie AS VŠVU.
 k bodu 7
Informácia o rozvojových projektoch katedier, viazaných na kapitálové výdavky (informuje rektorka a
prorektor Stankoci).
Bod programu o investičných rozvojových projektoch katedier K12 uviedla rektorka a zaradila ho aj do
programu senátu z dôvodu vzniknutých nejasností a pripomienok, že výzva sa nerealizuje podľa pôvodných
predstáv senátu. Ide o zámer realizovať katedrové projekty financované z fondu reprodukcie na zvýšenie
technologickej kvality a komfortu katedier. Odovzdala slovo prorektorovi prof. Stanislavovi Stankocimu,
akad. mal. (ďalej iba prorektor) a požiadala ho o vysvetlenie a rozdiskutovanie danej problematiky.
Prorektor informoval, že projekty zo 7 katedier, ktoré boli do požadovaného termínu podané – boli v zmysle
výzvy rektorky svojim obsahom, rozsahom a štruktúrou akceptované. Niektoré katedry nezohľadnili, že
plánované investičné prostriedky sú nasmerované výlučne na kapitálové výdavky. V podaných katedrových
rozvojových zámeroch oddelil bežné výdavkové položky od kapitálových a v súčte a výsledku je bežných 115
tis. € a kapitálových 167 tis. €. Bola už zostavená aj 7 členná komisia, ktorá v najbližšom období
zasadne, zváži a vyhodnotí naliehavosť technologických potrieb katedier. Členmi komisie sú zástupcovia AS ,
AO a prorektori. Ani jeden člen nie je zástupca z katedry, ktorá podávala žiadosť. Súčet sumy presahuje
plánovanú výšku uvoľnenia financií z fondu reprodukcie, preto sa zvažuje a prediskutujú možnosti
financovania rozvojových projektov v etapách. Prorektor zdôraznil, že nejde o súťaž, ale o vyzreté
strategické rozhodnutia.
Prorektor ďalej informoval o aktuálnej výzve sprostredkovateľa IROP MKSR - Zakladanie kreatívnych centier
(centralizovaná podpora) a podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents). Obsah projektu bude
zohľadňovať požiadavky na udržateľnosť, technologickú dostupnosť a rozvoj nového študijného programu
Digitálne umenia s presahom infraštruktúrnej podpory a technologického prístupu pre všetky katedry.
Výzva je určená aj pre bratislavský kraj s termínom podania žiadosti do konca októbra. Vedenie školy sa
rozhodlo využiť túto možnosť uchádzania sa o finančnú podporu zo ŠFEÚ a zriadenie Kreatívneho centra
(KC) na pôde VŠVU. Za účelom partnerskej spolupráce na tomto projekte boli uskutočnené aj rozhovory
s FMFaI UK v Bratislave. V prípade úspešnosti by sa niektoré požadované zariadenia katedier z K12 dali
presunúť do tejto pripravovanej projektovej žiadosti na KC. Prorektor vysvetlil spôsob možného založenia a
fungovania pracovísk KC na VŠVU, boli by oddelené od katedier, fungovali by ako samostatné jednotky
a pre katedry by boli technologickými platformami na realizáciu výstupov tvorivej činnosti v rámci
akademického prostredia a umeleckej praxe (vrátane prístupu subjektov z externého prostredia) a výstupov
v rámci študijných procesov. Vysvetlil výhody tohto riešenia z pohľadu udržateľnosti, ale upozornil aj
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problémy ktoré môžu nastať počas 5-ročného implementačného obdobia a 10-ročného obdobia
udržateľnosti. Prorektor zodpovedal na položené otázky o spôsobe fungovania takýchto pracovísk čo sa
týka priestorového, personálneho a prevádzkového zabezpečenia, spôsobu generovania zisku pre
udržateľnosť, prípadne rozdelenia technológii na dve častí – výskumnú a postprodukčnú a pod. V diskusii
členovia senátu upozornili na možné riziká udržateľnosti KC na škole, na druhej strane ocenili snahu vedenia
zapojiť sa do výzvy. V prípade úspechu by sa výrazne znásobila možnosť napredovania v oblasti technológii,
ich dostupnosti a posilnila by sa konkurencieschopnosť VŠVU v domácom a zahraničnom akademickom
kontexte. V súčasnosti intenzívne prebieha prípravná fáza a zber údajov a dát k vpracovaniu žiadosti
projektu KC, v druhej polovici októbra bude žiadosť finalizovaná.
Predseda AS VŠVU po diskusii k prednesenej informácii konštatoval, že členovia ju vzali na vedomie.
 k bodu 8
Informácia o schválení Štatútu VŠVU Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (informuje
rektorka Koklesová).
Rektorka informovala že dodatok k štatútu VŠVU bol schválený dňa 22 8 2019 Ministerstvom školstva VV aŠ
SR, zmeny boli zapracované do pôvodného štatútu a finálna verzia je umiestnená na webovom sídle školy.
Bol vypracovaný samostatný vnútorný predpis o poplatkoch študentov. Ministerstvom školstva bol
akceptovaný aj návrh periodicity striedania funkčných období vedúcich katedier, prorektorov a rektora
VŠVU.
Predseda AS VŠVU po diskusii k prednesení informácii konštatoval, že členovia ju vzali na vedomie.
 k bodu 9
Informácia predsedu AS VŠVU o vykonaných hlasovaniach Per rollam
Predseda AS VŠVU oboznámil členov AS VŠVU s dôvodmi, ktoré ho viedli k dvom elektronickým hlasovaniam
per rollam vykonaných v dňoch 19.8.-22.8.2019 a v dňoch 3. 9. až 6. 9. 2019. Predseda AS VŠVU využil možnosť
vnútorného predpisu VŠVU č. 5/2017 a Rokovacieho poriadku AS VŠVU, ktorý umožňuje túto formu vyjadrenia
sa členov AS VŠVU k naliehavým otázkam. Jednalo sa o časovú tieseň v prázdninovom období a potrebu
vyjadrenia členov senátu k odvolaniam uchádzačov voči neprijatiu na štúdium, ktoré majú zákonnú lehotu
a časovú tieseň súvisiacu s termínom prijatia hosťujúceho profesora v tomto semestri. Riadne zápisnice
z hlasovaní a mailové vyjadrenia členov AS VŠVU poskytol k nahliadnutiu. Poďakoval členom senátu za
dochvíľnosť a operatívnosť.
 k bodu 10
Donominovanie nových členov AS VŠVU, za členov, ktorým členstvo z rôznych dôvodov zaniklo (predseda
AS VŠVU).
Predseda AS VŠVU oboznámil členov AS VŠVU s dôvodmi ukončenia členstva dvoch členiek AS VŠVU za
študentskú časť. Jedná sa o Sáru Gottsteinovú, ktorá prerušila štúdium a pokračuje v štúdiu v zahraničí
a Simonu Svitkovú, ktorá nepokračuje v magisterskom štúdiu na VŠVU. Na základe rokovacieho poriadku
a výsledkov volieb do Akademického senátu VŠVU, ktoré sa konali dňa 16.10.2018 automaticky postupujú za
členov AS VŠVU ďalší dvaja členovia s najvyšším počtom hlasov. Jedná sa o Róberta Ferka a Viktóriu Revickú.
Ďalej predseda senátu informoval o vzdaní sa členstva v senáte Mgr. art. Martina Špireca, ArtD. Na pozíciu
člena senátu nastupuje doc. Mgr. art. Gabriel Strassner, ktorý má požadovaný počet hlasov v poradí.
Predseda AS VŠVU po diskusii k prednesenej informácii konštatoval, že členovia ju vzali na vedomie
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k bodu 11

Aktualizácia odborných komisií AS VŠVU a ich programu v novom akademickom roku (bod programu uvedie
predseda a podpredsedkyňa AS VŠVU).

Predseda senátu vysvetlil potrebu zaradenia tohto bodu do programu zasadnutia a vyzval podpredsedkyňu
AS VŠVU Mgr. art. Olju Triašku Stefanovič, ArtD. /ďalej iba podpredsedkyňa/ aby požiadala členov senátu
o aktualizáciu odborných komisií senátu. Podpredsedkyňa senátu vymenovala jednotlivé komisie ktoré je
potrebné aktualizovať z dôvodu ukončenia členstva niektorých členov za zamestnaneckú časť a časť
študentskú. Jedná sa o nasledovné komisie:
1. Komisia AS VŠVU pre výskum a umeleckú činnosť a Komisia AS VŠVU pre granty a projekty
2. Komisia AS VŠVU pre študijné záležitosti a Komisia AS VŠVU pre medzinárodnú spoluprácu
3. Finančnej komisia AS VŠVU a legislatívno – právnej komisie AS VŠVU
4. Volebná a mandátová komisia AS VŠVU.
5. Ubytovacia komisie AS VŠVU
Predsedkyňa senátu zloženie jednotlivých komisií prečítala a konkretizovala potrebné donominovanie
členov. V diskusii odzneli návrhy na preobsadenie, ktoré sa ustálili tak, ako je to uvedené v návrhu uznesenia:
Uznesenie AS VŠVU č. 7/R9/2019:
AS VŠVU v Bratislave volí nasledovné zloženie komisií AS VŠVU:
1.

2.

3.

4.

5.
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Komisia AS VŠVU pre výskum a umeleckú činnosť a Komisia AS VŠVU pre granty a projekty
Mgr. art. Markéta Nováková, ArtD. predsedkyňa
Mgr. art. Erik Šille
Doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD.
Mgr. art. Olja Triaška Stefanovič, ArtD.
Mgr. Bc. Barbora Krejčová
Komisia AS VŠVU pre študijné záležitosti a Komisia AS VŠVU pre medzinárodnú spoluprácu
doc. Mgr. art. Palo Macho
Dipl.des. Zuzana Šebeková, ArtD.
Mgr. art. Janka Blaško Križanová, ArtD. predsedkyňa
Ing. Mgr. art. Marián Laššák, ArtD.
Lukáš Mráz
Finančnej komisia AS VŠVU a legislatívno – právnej komisie AS VŠVU
Mgr. art. Juraj Blaško, ArtD.
prof. Mgr. art. Anton Čierny - predseda
prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský
Mgr. art. Róbert Makar, ArtD.
doc. Mgr. art. Pavel Choma, akad. mal.
Volebná a mandátová komisia AS VŠVU
Doc. Mgr. Miroslav Debnár
predseda
Mgr. art. Róbert Makar, ArtD.
doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD.
Mgr. art. Vít Halada, ArtD.
Lukáš Mráz
Ubytovacia komisie AS VŠVU
doc. Mgr. art. Palo Macho predseda
Damián Cehlárik
Mgr. Bc. Barbora Krejčová,

Michal Laskovič
Lukáš Mráz
Bc. Gréta Srnová
Mgr. art. Martin Piaček, ArtD., predseda AS VŠVU prečítal kompletný menoslov všetkých komisií ako aj návrh
nových kandidátov na predsedov Volebnej a mandátovej komisie AS VŠVU a Ubytovacej komisie AS VŠVU
a podľa ust. čl. 25 ods. 4 Rokovacieho poriadku AS VŠVU dal hlasovať o zložení komisií a nových
navrhovaných kandidátoch na predsedu uvedených komisií en block:
hlasovanie:
Prítomní: ......17........za: ........17......

proti .....0.......

zdržal sa:

..........0...........

predseda AS VŠVU konštatoval, že uznesenie AS VŠVU č. 7/R9/2019 bolo jednomyseľne prijaté a navrhnuté
personálne zloženie komisií ako aj navrhnutí predsedovia Volebnej a mandátovej komisie AS VŠVU
a Ubytovacej komisie AS VŠVU boli zvolení
V závere tohto bodu predseda AS VŠVU dôrazne požiadal členov komisií o dôkladné oboznámenie sa s agendou
a náplňou činnosti jednotlivých komisií a využívanie svojich práv kontroly a zasahovania do činnosti
jednotlivých zverených oblastí . Očakáva podnetné návrhy a podnety vyplývajúce z činnosti komisií, ktoré budú
predkladať na rokovanie senátu.
 k bodu 12
Rôzne.
- v tomto bode programu členovia senátu diskutovali o možnostiach zlepšenia stravovania v bufete na
Drotárskej ceste. Kritizovala sa kvalita jedla a výška ceny. Traja zástupcovia senátu sa dohodli, že sa
spoločne pokúsia o komunikáciu s prevádzkovateľom.
- 0Doc. Mgr. M. Debnára sa zaujímal o vyriešenie vleklej problematiky medzi študentkami a pedagógom
na Katedre maľby. Odpovedala rektorka, že riešenie je v patovej situácii, nakoľko je mnoho študentov
a absolventov , ktorí vyslovili podporu pedagógovi a na druhej strane mnoho tých, ktorí vyslovujú kritiku
a situáciu považujú za neprijateľnú. Kritizovaný priebeh obhajob vyriešila prijatím dohody so študijnou
prorektorkou, že sa ich budú zúčastňovať, aby sa eliminoval vznik polarizácie názorov. Do diskusie sa
zapojil Mgr. art. E. Šille, ktorý rozpravu na katedrových obhajobách označil za citlivú otázku. Na katedre
sa dohodli, že pri obhajobách použijú vysokú mieru ohľaduplnosti a snahy vypočuť si aj kritické názory,
ktoré nebudú vnímať osobne a po semestri situáciu vyhodnotia. Predseda AS VŠVU ocenil citlivosť a
aktivizáciu študentov, ale dodal, že podobné petície by mali byť v budúcnosti menej emotívne a viac
fakticky formulované. Rektorka dodala, že riešeniu obdobných problémov by mal napomôcť aj jestvujúci
Etický kódex a Etická rada.
- Doc. Mg. M. Debnár požiadal o zváženie možnosti konania zasadnutí senátu na Drotárskej ceste.
Reagovala rektorka a požiadavku vyhodnotila z dôvodu organizačného, priestorového a personálneho
ako nerealizovateľnú.
- Mgr. art. J. Blaško, ArtD. otvoril tému nedodržiavania termínov sprístupňovania diplomových prác
oponentom. Odpovedala rektorka, že v akademickom kalendári študijná prorektorka všetko upravila tak,
aby sa situácia časovo a termínovo zlepšila.
- podpredsedkyňa senátu Mgr. art. O. T. Stefanovič,ArtD. upozornila na možné priestorové problémy
inštalácie magisterských diplomových prác. Navrhla, aby sa katedry spojili a urobili prezentáciu cielene,
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-

-

-

-

spoločne a vo väčšom priestore / Prior , Dunaj/. Rektorka informovala že MŠVVa Š SR uvoľňuje určitú
finančnú čiastku na semestrálne práce a prezentačné účely VŠ a bolo by vhodné takto uvažovať.
Pripomenula ponuku od spoločnosti SOGA, týkajúcu sa ich snahy prezentovať súč. umenie, pomohli by
priestorovo aj finančne. Aktuálny stav overí.
Doc. Mgr. M. Debnár upozornil na absenciu stretnutí študent/vedenie školy. Voľnú debatu /raz do
roka/ so študentami vidí ako záruku toku správnych informácií. Zaznel názor, že túto možnosť študenti
majú cez zasadnutia Akademickej obce a nevyužívajú ju.
predseda senátu doc. Mgr. art. M. Piaček, ArtD. požiadal o zariadenie psychologickej pomoci
študentom. Zdôvodnil akútnosť riešenia tejto požiadavky. Reagovala rektorka, že otázkou sa už
zaoberala, vráti sa k nej a pokúsi sa o poskytnutie rešerše ambulantných možností pre študentov našej
školy a nájdenie prevodovej páky medzi ambulanciou a školou.
kvestorka Ing. L. Macurová členom senátu predniesla požiadavku odsúhlasenia nákupu nového
úžitkového vozidla, nakoľko súčasné vozidlo Renault Kango bolo zakúpené v roku 2007 a vyžaduje si už
opravy, ktoré sú nákladné a sú zárukou krátkodobého riešenia. Navrhla z fondu reprodukcie vyčleniť
sumu 15 tis.€. Pôvodné vozidlo by nechala funkčné do prvej väčšej opravy a zároveň by začala verejné
obstarávanie na nákup obdobného vozidla. V diskusii členovia senátu požiadali, aby pri výbere bol braný
ohľad na bezpečnosť , potrebnú výkonnosť a ekológiu. Všetkých 17 zúčastnených členov senátu
hlasovaním vyjadrilo súhlas s nákupom úžitkového vozidla a cenu neobmedzili na 15 tis. €.
nový člen senátu za študentskú časť Róbert Ferko informoval o konaní medzinárodného workshopu
odlievania v Banskej Bystrici. Spýtal sa na možnosť konania obdobného worshopu na VŠVU. Zaznela
odpoveď o konaní mnohých iných workshopov na škole a otázka je nasmerovaná na Katedru S.O.I.
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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:
Dipl des. Zuzana Šebeková, ArtD.

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

Ing. Mgr. art. Marián Laššák, ArtD.

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

Zapísala:
Mgr. Marta Latečková, tajomníčka AS VŠVU .......................................

Príloha:
Prezenčný list
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