Akademický senát Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Zápisnica
z 3. riadneho on line zasadnutia Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave,
dňa 11. 11. 2020, o 9.00 hod.
Prítomní prezenčne: podpredsedníčka AS VŠVU doc. Mgr. art. Olja Triiaška Stefanović, ArtD., rektorka
doc. Bohunka Koklesová, PhD, prorektor Stanislav Stankoci, akad. mal., prorektorka doc. Mgr. art. Jana
Hojstričová, ArtD. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD., doc. Mgr. art. Sylvia Jokelová, ArtD., JUDr. Viera
Zimová, Mgr. Marta Latečková
Prihlásení členovia AS VŠVU on line: doc. Mgr. art. Martin Piaček, doc. Mgr. art. Róbert Makar, prof.
Mgr. Anton Čierny, Ing. Mgr. art. Marián Laššák, ArtD., doc. Mgr. art. Vít Halada, ArtD., dipl. des. Zuzana
Šebeková, doc. Mgr. art. Pavol Macho, Mgr. art. Erik Šille, doc. Miroslav Debnár, akad. soch., Mgr. art.
Markéta Nováková, ArtD., Mgr. art. Juraj Blaško, ArtD., doc. Mgr. art. Gabriel Strassner, Alexandra
Smolková, Michal Laskovič,
ospravedlnení : prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský, Lukáš Mráz, Michaela Kacsiová, Ferko Róbert, Viktória
Revická
Program zasadnutia:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie.
Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení.
Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu zasadnutia.
Zlučovanie, integrácia, splynutie, spolupráca medzi vysokými školami (rektorka).
Reforma akademickej samosprávy vysokých škôl (rektorka).
Akreditácia a procesy s ňou spojené. Participácia na príprave akreditačného spisu (prorektorka)

Dodatok č.1 Predpisu pre vnútorný systém zabezpečovania kvality (prorektorka Hojstričová)
Otázky členov AS VŠVU na členov vedenia.
Rôzne.
Záver.


k bodu 1
Otvorenie
3. 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 a prihlásených on line 15 členov AS
VŠVU konštatovala uznášaniaschopnosť a skonštatovala, že AS VŠVU nemá žiadne uznesenia v plnení.

k bodu 3
Voľba skrutátorov
podpredsedníčka AS VŠVU požiadala o voľbu skrutátorov pre 3. riadne zasadnutie AS VŠVU. Navrhla doc.
Mgr. art. Róberta Makara, ArtD.
Hlasovanie:
Prítomní: .......15....za: ......14........proti ......0......zdržali sa: ...1 skrutátor...

Uznesenie AS VŠVU č. 1/R3/2020
podpredsedníčka AS VŠVU konštatovala, prijatie uznesenia a voľbu Mgr. art. Róberta Makara, ArtD.
za skrutátora pre dnešné rokovanie.
Voľba návrhovej komisie
AS VŠVU schválil za člena návrhovej komisie a formulovania stanovísk 3. riadneho zasadnutia AS VŠVU
v Bratislave Mgr. art. Erika Šilleho, Mgr. art. Juraja Blaška, ArtD. a Mgr. art. Markétu Novákovú, ArtD.
Hlasovanie:
Prítomní: ....15.......za: .....12.........proti ......0......zdržali sa: ..3....
Uznesenie AS VŠVU č. 2/R3/2020
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: doc. Mgr. Pavol
Macho, ArtD. za pedag. časť AS VŠVU a Michal Laskovič za študentskú časť AS VŠVU
Hlasovanie:
Prítomní: ......15........za: ....13.........
proti ............zdržali sa: 2 (navrhnutí overovatelia)
Uznesenie AS VŠVU č.3/R3/2020
podpredsedníčka AS VŠVU konštatovala prijatie uznesenia a voľbu hore uvedených overovateľov
zápisnice.

k bodu 4
Schválenie programu zasadnutia
podpredsedníčka AS VŠVU oboznámila s programom 3. riadneho zasadnutia. Požiadala
o vyjadrenie, ďalšie zmeny a doplnenia. Keďže neboli, požiadala o hlasovanie:
Hlasovanie:
Prítomní: .....15.........za: ......15........ proti ...0.........zdržal sa: ....0.................
Uznesenie AS VŠVU č. 4/R3/2020
podpredsedníčka AS VŠVU konštatovala prijatie uznesenia a schválenie navrhnutého programu 3.
riadneho zasadnutia AS VŠVU.


k bodu 5

Zlučovanie, integrácia, splynutie, spolupráca medzi vysokými školami (rektorka).
- podpredsedníčka AS VŠVU odovzdala slovo rektorke doc. Mgr. Bohunke Koklesovej, PhD

(ďalej iba rektorka VŠVU), aby informovala o obsahu prerokovávaného bodu. Rektorka informovala
o výzve Ministerstva školstva VVaŠ SR, aby sa vysoké školy s rovnakými alebo podobnými študijnými
odbormi pokúsili o zlučovanie, o splynutie alebo inú formu deklarovanej spolupráce. Výzva odznela
na poslednom zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie a bola povzbudená investíciami. Nie je
jasné, či sa tak má diať na teritoriálnej báze alebo obsahovej. Zaznelo strohé konštatovanie ministra
školstva, že ak školy nebudú v tejto veci iniciatívne, tak do zlučovania zasiahne ministerstvo.
Informovala o obdržaní oslovenia od rektorky VŠMU doc. Márie Heinzovej, s výzvou k úvodným
rozhovorom na túto tému. Rektorka VŠVU vyslovila názor, že osobne pre ňu zlučovanie VŠVU
s VŠMU nie je prijateľná cesta, vzhľadom na rokmi budovaný profil školy, jej otvorenosť, liberálnosť
a občiansky postoj. Na zasadnutí Umeleckej rady dňa 21. 10. požiadala členov o diskusiu a vyjadrenie,
ktoré korešpondovalo s názorom rektorky VŠVU a je zápisnične zaznamenané. Rektorka VŠVU
považuje za potrebné prediskutovať tieto tendencie aj na Akademickom senáte, aby získala od členov
postoj a stanovisko, ktoré jej posilní mandát pre pôsobenie v externom prostredí. Zatiaľ nič nie je
rozhodnuté, všetko je vo fáze diskusii, ale je jej známe, že niektoré univerzity sa témou už
intenzívnejšie zaoberajú.
Nasledovala široká diskusia členov Akademického senátu, z ktorých prof. Čierny požiadal o uvedenie
svojho vlastného stanoviska do zápisnice: podporujem samostatnosť VŠVU, ale môj súhlas je spojený

so žiadosťou , rozvíjať a budovať špecializované pracoviská katedier, teraz, nie o 8 rokov, napríklad aj
cez projekt 12K alebo iný program. Ak máme byť konkurencieschopní, oproti veľkým „žralokom“ ,
školám, ktoré majú, budú mať nepomerne väčšie možnosti financovania a sieťovania rôznych druhov
špecializácií, musíme tento rozvoj myslieť vážne. Za všetko hovoria skutočné fakty našej súčasnej
reality, napríklad financovanie študijných programov alebo podpora aktivít pedagógov , ktorá je
kľúčová nielen pre financovanie školy, ale hlavne z dôvodu akreditácie – tak je viac ako nedostatočná.
Spoločné stanovisko členov AS VŠVU je naformulované nasledovne:
Akademický senát VŠVU (ďalej len AS) má za to, že hlavným kritériom posudzovania
návrhov na rušenie a zlučovanie vysokých škôl by mali byť výsledky komplexnej
akreditácie vysokých škôl, ktoré budú vypovedať o ich kvalite. AS neodporúča
zlúčenie s Vysokou školou múzických umení, ani s inou vysokou školou. Pre VŠVU je
nesmierne dôležité zachovanie samostatnosti, autenticity a identity výtvarnej vysokej
školy s tradíciou od roku 1949.
Súčasná štruktúra členenia VŠVU na katedry nám umožňuje intenzívnejšie a
efektívnejšie fungovanie, ako by tomu bolo pri členení na fakulty v prípade zlúčení s
inou vysokou školou.
AS namiesto zlučovania navrhuje ísť cestou vytvárania výskumných a umeleckých
klastrov s ostatnými vysokými školami a univerzitami umeleckého, humanitného a
technického zamerania, alebo s významnými výskumnými inštitúciami nielen na
Slovensku, ale aj v širšom kontexte strednej Európy a celej EÚ.
AS udeľuje mandát rektorke VŠVU na šírenie tohto stanoviska pri diskusiách
s predstaviteľmi Ministerstva školstva a Slovenskej rektorskej konferencie.


k bodu 6

Reforma akademickej samosprávy vysokých škôl

Podpredsedníčka AS VŠVU a rektorka VŠVU informovali členov AS o dôvodoch a potrebe zaradenia
a prerokovania tohto bodu programu. Rektorka informovala, že aj táto téma bola predmetom diskusie
na zasadnutí SRK a spomínala sa v tejto v súvislosti aj materiál vypracovaný vládou SR Moderné
a úspešné Slovensko. Jedná sa o reformu akademických samospráv a posilnenie právomoci Správnej
rady, hlavne pri voľbe rektora VŠ. Členovia Slovenskej rektorskej konferencie sa voči týmto návrhom
vymedzili, žiadali, aby bola samospráva a akademická sloboda nedotknuteľná. Do tejto situácie sa udialo
odvolávanie rektora STU, čo snahy o reformu posilnilo a argumentovalo sa tým, že práva a slobody
akademickej samosprávy boli zneužité. Rektorka v tejto veci vyjadrila verejný postoj na podporu
odvolaného rektora, čo spustilo formovanie sa alternatívnej platformy rektoriek a rektorov na
Slovensku, ktorí majú odvahu otvárať a aj slobodne diskutovať pálčivé otázky súčasného vysokého
školstva. V tejto veci sa ozval prof. Čierny, ktorý vyjadril názor, že s konaním rektorky nesúhlasí a že má
byť zachovaná nedotknuteľnosť akademických samospráv. Podľa rektorky právomoc rektora je slabá
najmä na tých školách, kde sú fakulty, ktoré sú mimoriadne autonómne a rektor v skutočnosti na nich
nemôže realizovať akúkoľvek nápravu, ale aj víziu. Členovia SRK sú rozdelení na dve časti, jedna sa snaží
zachovať nemennosť a druhá sa snaží deklarovať otvorenú diskusiu o budúcnosti vysokého školstva.
Rektorka skonštatovala, že je dôležité deklarovať spoluprácu s najsilnejšími univerzitami na Slovensku,
čo sa aktuálne deje a našou úlohou je aktívne participovať na pripomienkovaní nového VŠ zákona. Tiež
skonštatovala, že ak nebudeme hľadať prieniky a kompromisy – budeme postavení pred hotovú vec
a nikto sa s nami baviť nebude.

Diskusia k tejto téme bola široká, členovia sa postupne vyjadrovali a záver je obsiahnutý
v nasledujúcom stanovisku:
Akademický senát Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave vyslovuje nesúhlas s
pripravovanou reformou obsadzovania pozície rektora a riadiaceho aparátu VŠ, podľa
ktorej má kompetencia rozhodovania o obsadzovaní týchto pozícií prejsť z
Akademického senátu (ako orgánu akademickej samosprávy) na Správnu radu VŠ
(bez zatiaľ deklarovaného súčasného prevodu povinností, či mechanizmov kontroly a
vyvodenia zodpovednosti).
Akademický senát VŠVU považuje tento návrh reformy za ohrozenie akademických
slobôd a nezávislosti VŠ.
V kontexte prebiehajúcich zmien nastavenia akreditačného procesu VŠ na Slovensku
(Štandardy pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského
vzdelávania_07/2020), v rámci ktorých preberá hlavnú zodpovednosť za zabezpečenie
kvality a obsahu vzdelávania samotná vysoká škola (jej vedenie, umelecká/vedecká
rada, garanti študijných programov a v neposlednom rade zamestnanci)
nepovažujeme takýto zásah do kompetencií akademickej samosprávy za systémový.
AS udeľuje mandát rektorke VŠVU na šírenie tohto stanoviska pri diskusiách
s predstaviteľmi Ministerstva školstva a Slovenskej rektorskej konferencie.
k bodu 7
Akreditácia a procesy s ňou spojené. Participácia na príprave akreditačného spisu

v tomto bode prorektorka VŠVU doc. Jana Hojstričová informovala členov senátu o prebiehajúcich
procesoch akreditácie, ktoré sú rozdelené do niekoľkých fáz. V prvotnej fáze bolo dôležité
prehodnotenie a oboznámenie sa s nastavenými štandardami. Keďže podľa týchto kritérií sa
samostatné akreditovanie niektorých študijných programov v magisterskom stupni javilo ako
problematické bolo rozhodnuté, za širokej diskusie, vytvoriť jeden spoločný program v magisterskom
stupni štúdia, pod ktorý bude patriť maľba, socha, grafika, fotografia, intermédiá, digitálne umenia
a úžitkové umenia. Žiadosť o akreditovanie tohto nového študijného programu, pod novým názvom,
musí byť podaná do konca tohto kalendárneho roka. Procesy pre napĺňanie štandardov sú už v procese
prípravy a rektorka je názoru, že príprava by sa nemala diať bez pripomienok a posudzovania študentov
školy. Požiadala podpredsedníčku senátu o vytvorenie zástupcov z radov študentov - o nomináciu 5-6
študentov zo senátu alebo aj ich spolužiakov. Termín stanovila do začiatku decembra. Podpredsedníčka
AS VŠVU po porade so študentami rektorke oznámi nomináciu.
 k bodu 8
Dodatok č.1 Predpisu pre vnútorný systém zabezpečovania kvality
podpredsedníčka AS VŠVU požiadala študijnú prorektorku doc. Janu Hojstričovú (ďalej iba
študijná prorektorka), aby informovala o zmenách obsiahnutých v predloženom dodatku predpisu.
Dodatok bol vypracovaný právničkou školy a týka sa pôvodného platného predpisu z roku 2014
„Predpis pre vnútorný systém zabezpečovania kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na
VŠVU“. Návrh dodatku členovia obdržali elektronickou poštou pred zasadnutím. Študijná prorektorka
vysvetlila zmeny v dodatku a dôvody jeho vypracovania. Podmienila ho snaha o vypracovanie
a podanie nového rozvojového projektu, náplňou a cieľom ktorého je vytvorenie psychologického,
sociálneho a mentorského poradenstva pre študentov školy. Jeho existencia je dôležitá aj pre
naplnenie konkrétnych štandardov akreditácie. Avizovala zároveň, že celý predpis sa bude v dohľadnej
dobe prepracovávať.

Podpredsedníčka AS VŠVU požiadala o vyjadrenie a následné hlasovanie:
Hlasovanie:
Prítomní: .....15.........za: ....15.........
proti ......0......zdržal sa: .......0..............
Uznesenie AS VŠVU č.5/R3/2020
Podpredsedníčka AS VŠVU konštatovala prijatie uznesenia a schválenie dodatku č. 1 Predpisu pre
vnútorný systém zabezpečovania kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na VŠVU.


k bodu 9

Otázky členov AS VŠVU na členov vedenia.

Doc. Makar informoval, kde možno na web stránke MŠVVaŠR nájsť porovnávajúce údaje
o počte študentov za posledných 10 rokov.
- prorektorka Hojstričová odpovedala prof. Čiernemu na otázku o obsadení 5-tich
zabezpečujúcich pedagógov s hlavným garantom pre akreditáciu nového spoločného študijného
programu Vizuálne umenia : prof. Kovačovský – hlavný garant, prof. Weisslechner, doc. Piaček, doc.
Cséfalvay, doc. Hojstričová - rozhodnutie sa riadilo prísnymi akreditačnými kritériami a výkonnosťou
v rámci CREUČ.
 k bodu 10
Rôzne
- rektorka VŠVU informovala členov senátu o odoslanom otvorenom liste a podpore našim
partnerským školám v Poľsku (ASP Katowice, ASP Gdańsk, ASP Warszawa, ASP Łodż, ASP Krakow, ASP
Wroclaw, Unywersytet Artyszyczny Poznań, Politechnika Krakow a WSz. W Nysie) v súvislosti s napätou
situáciou a protestami obyvateľov krajiny. Zároveň informovala o zaslaní listu solidarity našej
partnerskej škole Die angewandte v súvislosti s teroristickým útokom vo Viedni, ktorého obeťou bol aj
študent tejto školy. Poďakovala za túto iniciatívu prorektorom doc. Benčíkovi a doc. Jokelovej. Oba listy
boli poslané v mene školy, v mene študentov a pedagógov školy.
- rektorka VŠVU vyzvala pedagógov školy k umelecko-pedagogickým postupom v rámci habilitácií
a inaugurácií. Je presvedčená, že mnohí spĺňajú požadované kritériá.
 k bodu 11
Záver
podpredsedníčka AS VŠVU poďakovala členom vedenia a členom AS VŠVU za on line účasť na
rokovaní, za ich pripomienky a názory v diskusii a rokovanie ukončila.

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

vz. podpredsedníčka AS VŠVU

Overili:
člen zamestnaneckej časti AS VŠVU doc. Mgr. art. Pavol Macho
člen študentskej časti AS VŠVU Michal Laskovič
Zapísala Mgr. Marta Latečková, tajomníčka AS VŠVU

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

