Akademický senát Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Zápisnica
z 3. riadneho online zasadnutia Akademického senátu Vysokej školy
výtvarných umení v Bratislave dňa 12. 4. 2021, o 9.00 hod.
Prítomní on line: predseda AS VŠVU doc. Mgr. Martin Piaček, ArtD., podpredsedníčka AS VŠVU doc.
Mgr. art. Olja Triaška Stefanović, ArtD., rektorka doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD, prorektorka doc.
Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD., prorektorka doc. Mgr. art. Sylvia Jokelová, prorektor doc. Mgr. art.
Marcel Benčík, ArtD., Ing. Lýdia Macurová – kvestorka, JUDr. Viera Zimová – právnička, Mgr. Marta
Latečková - tajomníčka AS VŠVU
Prihlásení členovia AS VŠVU on line: doc. Mgr. art. Róbert Makar,ArtD., prof. Mgr. Anton Čierny, Ing.
dipl. des. Zuzana Šebeková, doc. Mgr. art. Pavol Macho, doc. Miroslav Debnár, akad. soch., Mgr. art.
Markéta Nováková, ArtD., Mgr. art. Juraj Blaško, ArtD., Alexandra Smolková, Michal Laskovič, prof.
Mgr. art. Patrik Kovačovský, Lukáš Mráz, Michaela Kacsiová, Ferko Róbert, Mgr. art. Marián Laššák,
ArtD., doc. Mgr. art. Vít Halada, ArtD., Viktória Revická, doc. Mgr. art. Gabriel Strassner, Mgr. art. Erik
Šille
Ospravedlnení: Ferko Róbert

Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie.
Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení.
Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu zasadnutia.

5. Prerokovanie a schválenie rozpisu dotácie z MŠVVaŠ SR na rok 2021.
6. Otázky členov AS VŠVU na členov vedenia.
7. Rôzne.
8. Záver.

k bodu 1
Otvorenie
3. 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 bol členom
doručený v predstihu elektronicky.
k bodu 2
Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení
predseda AS VŠVU na základe kontroly prihlásených členov online konštatoval uznášaniaschopnosť a
skonštatoval, že AS VŠVU nemá žiadne uznesenia v plnení.
k bodu 3
Voľba skrutátorov
predseda AS VŠVU požiadal o voľbu skrutátora pre 3. riadne online zasadnutie AS VŠVU. Navrhol doc.
Mgr art. Róberta Makara, ArtD.
Hlasovanie: Prítomní: ....14.......za: ....13..........proti 0............zdržali sa: ...1 - skrutátor

Uznesenie AS VŠVU č. 1/R3/2021
predseda AS VŠVU konštatoval, prijatie uznesenia a voľbu doc. Mgr. art. Róberta Makara, ArtD. za
skrutátora pre dnešné rokovanie.
Voľba návrhovej komisie
AS VŠVU navrhol za člena návrhovej komisie a formulovanie stanovísk 3. riadneho online zasadnutia
AS VŠVU Mgr. art. Markétu Novákovú, ArtD. a Ing. Mgr. art. Marián Lašák, ArtD.
Hlasovanie: Prítomní: ......14.....za: ....12..........proti .....0......zdržali sa členovia návrhovej komisie
Uznesenie AS VŠVU č. 2/R3/2021
predseda AS VŠVU konštatoval, prijatie uznesenia a voľbu hore uvedených členov návrhovej
komisie.
Voľba overovateľov zápisnice
Na základe návrhu boli o overenie zápisnice požiadaní: Doc. Mgr. art. Gabriel Strassner, prof. Patrik
Kovačovský za pedag. časť AS VŠVU a Alexandra Smolková za študentskú časť AS VŠVU
Hlasovanie: Prítomní: ....15..........za: .....12........ proti .....0.......zdržali sa: 3 navrhnutí overovatelia
Uznesenie AS VŠVU č.3/R3/2021
predseda AS VŠVU konštatoval prijatie uznesenia a voľbu hore uvedených overovateľov zápisnice.
k bodu 4
Schválenie programu zasadnutia
predseda AS VŠVU oboznámil s programom 3. riadneho online zasadnutia. Požiadal o doplnenie
bodu programu o voľbu zástupcu zo študentskej časti AS VŠVU do Správnej rady VŠVU, nakoľko
dvojročné funkčné obdobie doterajšieho člena Bc. Lukáša Mráza dňa 10. 4. 2021 skončilo. Tento bod
zaradil ako č. 6 a body sa posunuli. Požiadal o vyjadrenie, o ďalšie zmeny a doplnenia. Keďže neboli,
požiadal o hlasovanie:
Hlasovanie: Prítomní: .....16.........za: ......16........ proti .......0.....zdržal sa: ...0.................
Uznesenie AS VŠVU č. 4/R3/2021
predseda AS VŠVU konštatoval prijatie uznesenia a schválenie navrhnutého programu 3. riadneho
online zasadnutia AS VŠVU s doplnením o bod 6.
k bodu 5

Prerokovanie a schválenie rozpisu dotácie pridelenej z MŠVVaŠ SR pre VŠVU na rok 2021.
Predseda AS VŠVU odovzdal slovo a kvestorke Ing. Macurovej, aby odprezentovala materiál
vypracovaný pre toto zasadnutie. Členovia AS VŠVU ho emailom obdržali pred rokovaním. Návrh
rozpisu dotácie bol prerokovaný najskôr vo vedení a následne na zasadnutí kolégia dňa 22. 3. 2021.
S návrhom rozpočtu sa ďalej oboznámila finančná komisia AS VŠVU. Kvestorka prezentovala materiál
členom AS VŠVU zdieľaním na ploche PC, informovala o celkovej výške prideleného rozpočtu
z MŠVVaŠ SR na rok 2021a postupne informovala o jeho prerozdelení do jednotlivých položiek a
zdôvodnila ich.
predseda AS VŠVU po tejto prezentácii požiadal o diskusiu, vyslovil spokojnosť s tým, že
rozpočet v porovnaní z predchádzajúcimi rokmi je o trochu veľkorysejší a mal by zodpovedať
potrebám školy, následkom čoho by škola, pri šetrnom zaobchádzaní, nemala skončiť v mínusových
číslach. Požiadal o upresnenie ako sa bude rozdeľovať suma za výstavnú a publikačnú činnosť.
Reagovala rektorka, že v tejto chvíli nevie aké koeficienty budú použité. Upresní po analýze CREUČ
a CREPČ za spätné dva roky a podľa druhov umenia. Vysvetlila nevyčerpanú sumu vo výške 77 tis. €,
ktorá bude z časti použitá ako rezerva na náklady spojené s akreditáciou školy, (honorovanie členov
Akreditačnej rady, externé posudky a pod.).
v ďalšej diskusii prof. Čierny, kritizoval, že nedostal materiál 2 týždne pred zasadnutím
senátu, pričom bol rozoslaný s pozvánkou aj kvestorkou dňa 6. 4., čo napokon potvrdila aj
podpredsedníčka AS VŠVU. Ďalej požadoval v budúcnosti o oboznámenie členov finančnej komisie so
štandardami prerozdeľovania dotácie zo strany kvestorky. Ďalej požadoval lepšiu informovanosť
o reálnom čerpaní rozpočtu v priebehu roka. Kvestorka bola prístupná splneniu požiadaviek

a požiadala o presnejšie zadefinovanie komodít, ktoré sú predmetom zvýšeného záujmu zo strany
senátu a ako majú byť štruktúrované. Kritizoval nevymínusovanie alokovaných financií na projekty
koncom roka ako výdaj. Bolo vysvetlené, že sú to financie na úhradu spoluúčasti. Navrhol aby sa táto
položka otvorila hlavne pre katedry, ktoré si projektovú spoluúčasť nedokážu hradiť. Vysvetlenie
poskytla kvestorka a prorektor Stankoci, ktorý zdôraznil, že všetky projektové schémy slúžia vždy
a predovšetkým určitému počtu katedier. Kvestorka vysvetlila, že sa jedná o rezervu, pri ktorej sa
ťažko dá predpokladať pred koncom roka či sa alokovaná suma vráti alebo nie. Napr. vlani sa
nevrátila. Doc. Blaško navrhol vytvoriť z financií CREUČ a CREPC určitú finančnú sumu na tento účel.
Rektorka tento návrh považovala za hodný zamyslenia a navrhla rozdeliť financie CREUČ na dve
polovice jedna na odmeny a jedna ako rezerva na projekty. Prorektorka Jokelová vyzvala grantovú
a projektovú komisiu AS, aby sa problematikou tiež zaoberala.
doc. Blaško ako člen finančnej komisie informoval o obsahu zápisnice zo zasadnutia finančnej
komisie konanej pred zasadnutím senátu, ktorú rozposlal jej členom. Informoval aj o diskusii s členmi
vedenia o pripomienkach, ktoré vedenie uplatní pri tvorbe budúcoročného rozpočtu.
kvestorka informovala o nedostatočnom nastavení systému Sofia, ktorý neumožňuje presne
identifikovať výdavky, ktoré sa zlievajú do jednej sumy, vyžaduje si to duplicitne použitie „modrého
programu“, ktorý je prehľadnejší a porovnáva ho zo SAP-om. V prípade, že ju finančná komisia AS
VŠVU požiada o informáciu o všetkých presunoch a momentálnom stave účtov je kedykoľvek k
dispozícii.
veľká časť diskusie bola venovaná návrhu (vyplývajúceho aj z finančnej komisie), aby bola
vytvorená stabilná, niekoľko percentná, každoročná čiastka na odmeny zo sumy získanej za CREUČ
a CREPČ. Členovia senátu a členovia vedenia upozorňovali na klady, ale aj zápory takéhoto
rozhodnutia, ktoré bude predmetom ďalšej diskusie.
Po diskusii predseda AS VŠVU požiadal o vyjadrenie členov AS VŠVU hlasovaním:
Hlasovanie: Prítomní: ......18.......za: ....18.......... proti ....0........zdržal sa: ..........0...........
Uznesenie AS VŠVU č. 5/R3/2021
Predseda AS VŠVU konštatoval prijatie uznesenia a schválenie rozpisu dotácie pridelenej
z MŠVVaŠ SR pre VŠVU na rok 2021.
k bodu 6
Voľba zástupcu do Správnej rady VŠVU zo študentskej časti AS VŠVU
predseda AS VŠVU vyzval študentskú časť AS, aby predložili návrh nového člena za študentskú časť
do Správnej rady VŠVU. Doterajšiemu zástupcovi Bc. Lukášovi Mrázovi dňa 10. 4. 2021 skončilo
dvojročné funkčné obdobie. Študenti opakovane požiadali bc. Lukáša Mráza o pokračovanie
v členstve a hlasovaním tajnou voľbou ho z prítomných 5 študentov zvolilo počtom hlasov za 4
a jeden (Lukáš Mráz) bol zdržaný.
Uznesenie AS VŠVU č. 6/R3/2021
Predseda AS VŠVU konštatoval prijatie uznesenia a schválenie Bc. Lukáša Mráza za zástupcu
študentskej časti AS VŠVU v Správnej rade VŠVU na nové dvojročné funkčné obdobie.
k bodu 7
Otázky členov AS VŠVU na členov vedenia.

Boli položené v rámci diskusie o rozpočte.
k bodu 8
Rôzne
Doc. Blaško informoval o naštartovaní novej školskej aktivity a to nahrávanie podcastov a o
zriadení nového priestoru určeného pre tento účel – podcastové štúdio „Oh Deer!“ na HN 18 v priestoroch suterénu.

prorektorka Hojstričová podporila myšlienku vytvorenia fondu z odmien za CREUČ, aj kvôli
akreditácii potrebujeme konfrontáciu so vzdelávacími aktivitami vo verejnom externom priestore.
Informovala, že v blízkej budúcnosti požiada členov AS VŠVU o hlasovanie „per rollam“ o zmene
školnom a štipendijnom poriadku. Informovala o vypracovávaní vnútorného predpisu o tehotenských
štipendiách
rektorka informovala AS VŠVU, že sa bude upravovať systematizácia miest, ktorú predloží,
keď sa zosúladí so štandardami pre akreditáciu študijného programu. Zmena systematizácie vyplynie
z potrieb jednotlivých študijných programov.
k bodu 9
Záver.
predseda AS VŠVU poďakoval všetkým zúčastneným za účasť pripojením a on line rokovanie AS VŠVU
ukončil.

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

elektronicky overili:
člen zamestnaneckej časti AS VŠVU

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

doc. Mgr. art. Gabriel Strassner
prof. Patrik Kovačovský

člen študentskej časti AS VŠVU

Alexandra Smolková

Zapísala Mgr. Marta Latečková, tajomníčka AS VŠVU

