Akademický senát Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Zápisnica
z 2. riadneho on line zasadnutia Akademického senátu Vysokej školy
výtvarných umení v Bratislave dňa 17. 3. 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., prorektor doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD., Ing. Lýdia Macurová
– kvestorka, JUDr. Viera Zimová – právnička, Mgr. Zuzana Candráková – tajomníčka kancelárie pre
kvalitu, 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.,
Ospravedlnení: Viktória Revická, doc. Mgr. art. Gabriel Strassner, Mgr. art. Erik Šille

Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie.
Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení.
Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu zasadnutia.
Prerokovanie a schválenie Štatútu Dočasnej akreditačnej rady (predkladá rektorka)
Prerokovanie Rokovacieho poriadku Dočasnej akreditačnej rady (predkladá rektorka)
Vyjadrenie AS VŠVU k odvolaniam neprijatých uchádzačov na bakalársky stupeň štúdia pre akad. rok
2021/2022 po I. kole prijímacieho konania (predkladá študijná prorektorka)
8. Otázky členov AS VŠVU na členov vedenia.
9. Rôzne.
10. Záver.

k bodu 1
Otvorenie
2. riadne on line zasadnutie Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (ďalej
len "AS VŠVU") otvorila podpredsedníčka AS VŠVU doc. Mgr. art. Olja Triaška Stefanović, ArtD. (ďalej
len podpredsedníčka AS VŠVU). O vedenie zasadnutia ju požiadal predseda AS VŠVU do vyriešenia
jeho technických problémov s pripojením. Podpredsedníčka AS VŠVU privítala členov vedenia a
otvorila rokovanie. Materiál k všetkým bodom rokovania bol členom doručený v predstihu
elektronicky.
k bodu 2
Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení
podpredsedníčka AS VŠVU na základe kontroly prihlásených členov on line 14 konštatovala
uznášaniaschopnosť a skonštatovala, že AS VŠVU nemá žiadne uznesenia v plnení.

k bodu 3
Voľba skrutátorov
podpredsedníčka AS VŠVU požiadala o voľbu skrutátora pre 2. riadne zasadnutie AS VŠVU. Navrhla
doc. Mgr. art. Róberta Makara, ArtD.
Hlasovanie: Prítomní: ....14.......za: ......13........proti ......0......zdržali sa: ...1 - skrutátor
Uznesenie AS VŠVU č. 1/R2/2021
podpredsedníčka AS VŠVU konštatovala, 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 2. riadneho on line zasadnutia
AS VŠVU doc. Mgr. art. Víta Haladu, ArtD., doc. Mgr. art. Juraja Blaška, ArtD. a dipl. des. Zuzanu
Šebekovú
Hlasovanie: Prítomní: .......14....za: .....11.........proti ......0......zdržali sa 3 - členovia návrhovej komisie
Uznesenie AS VŠVU č. 2/R2/2021
podpredsedníčka AS VŠVU konštatovala, prijatie uznesenia a voľbu hore uvedených členov
návrhovej komisie.
Voľba overovateľov zápisnice
Na základe návrhu boli o overenie zápisnice požiadaní: doc. Mgr. art. Pavol Macho, za pedag. časť AS
VŠVU a Lukáš Mráz za študentskú časť AS VŠVU
Hlasovanie: Prítomní: .......14.......za: ...12.......... proti ....0........zdržali sa: 2 navrhnutí overovatelia
Uznesenie AS VŠVU č.3/R2/2021
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 on line zasadnutia. Požiadala o
vyjadrenie, o ďalšie zmeny a doplnenia. Keďže neboli, požiadala o hlasovanie:
Hlasovanie: Prítomní: .....14.........za: ....14.......... proti ...0.........zdržal sa: ....0.................
Uznesenie AS VŠVU č. 4/R2/2021
podpredsedníčka AS VŠVU konštatovala prijatie uznesenia a schválenie navrhnutého programu 2.
riadneho on line zasadnutia AS VŠVU .
k bodu 5
Prerokovanie a schválenie Štatútu Dočasnej akreditačnej rady pre akreditačný proces VŠVU
Vedením zasadnutia pokračoval už predseda AS VŠVU doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD. (ďalej iba
predseda AS VŠVU) a požiadal rektorku doc. Mgr. Bohunku Koklesovú, PhD. (ďalej iba rektorka VŠVU),
aby sa ujala naplnenia tohto bodu rokovania. Rektorka VŠVU vysvetlila dôležitosť a význam zriadenia
Dočasnej akreditačnej rady VŠVU (ďalej DAR VŠVU), ktorá monitoruje a hodnotí súlad vnútorného
systému VŠVU, študijných programov VŠVU a habilitačných a inauguračných konaní VŠVU so zákonom
o vysokých školách, zákonom o zabezpečovaní kvality, štandardmi SAAVŠ, ako aj štatútom VŠVU a jej
dlhodobým zámerom. Dočasná akreditačná rada má obmedzenú platnosť iba do konca marca, kedy
bude odoslaná žiadosť o akreditáciu nového študijného programu Vizuálne umenia Slovenskej
akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo. Od 1.4. sa prerokuje štatút už novej a trvalej Akreditačnej
rady VŠVU, ktorá nahradí DAR VŠVU. Predstavila kompletný štatút DAR VŠVU elektronickým zdieľaním
textu po jednotlivých kapitolách. Štatút po schválení v AS VŠVU bude predložený na prerokovanie
a schválenie v Umeleckej rade VŠVU, nadobúda platnosť po podpise rektorky a predsedu senátu.
Otvorila diskusiu k predloženému návrhu štatútu. V diskusii:
Prof. Mgr. Anton Čierny požiadal o objasnenie personálneho obsadenia DAR VŠVU a spôsob ich
voľby. Návrh dá rektorka a schvaľuje ich UR, predsedu a podpredsedu si už volia na prvom zasadnutí,

podľa rokovacieho poriadku. Pripustila, na základe podnetu Dipl. des. Zuzany Šebekovej, že
nominácie by mohol podávať každý člen Akademickej obce.
Lukáš Mráz: sa zaujímal o zabezpečenie zastúpenia študentov v tomto procese a aby mala študentská
časť AS možnosť nominácie zástupcov študentov do akreditačnej rady VŠVU. Rektorka ubezpečila, že
účasť a zastúpenie študenta nebude opomenutá. A v budúcnosti aj systematizovaná.
Michal Laskovič: zaujímal sa ako sa budú študenti zapájať do procesu pripomienkovania
akreditačného spisu. Rektorka vysvetlila, že tak bude cez ankety, potom cez zástupcu v Akreditačnej
rade, cez zástupcu v pracovnom prípravnom procese (Viktória Revická). Vytvorí sa celý rad
mechanizmov, ktoré zabezpečia účasť študentov v akreditačnom procese - celý rad štandardov je
zameraný iba na študentov, čím bude zabezpečená ich participácia.
Dipl. des. Zuzana Šebeková sa spýtala, kto môže predkladať návrh do Akreditačnej rady. Rektorka
odpovedala, že každý pedagóg, študent školy, ale musí dodržať kritériá, aby navrhovaný
neparticipoval na študijnom programe, nebol člen UR a pod. a samozrejme po súhlasnom stanovisku
navrhovaného. Rektorka pripomenula, že splniť tieto kritériá je náročné a navyše, nie každý
oslovený je ochotný spolupracovať. Tiež sa to bude systematizovať.
Doc. Mgr. art. Vít Halada, ArtD.: reagoval, že by bolo treba odložiť hlasovanie o Štatúte DAR VŠVU,
rektorka vysvetlila, že na poslednom zasadnutí AS VŠVU požiadala senát o ústretovosť a podporu pri
riešení akreditačných postupov, vysvetlila náročnosť celého procesu. Pridala sa k nej študijná
prorektorka, ktorá sumarizovala všetko to, čo vedenie a ďalší kolegovia urobili v prospech naplnenia
akreditačných spisov.
Rektorka vysvetlila, že za členov DAR VŠVU by sme mohli nominovať, po príklade iných VŠ,
emeritných profesorov, naša škola má iba jedného. Hovorila však, že po odznení pandémie by sme
mohli pripraviť slávnosť a udeliť titul emeritného profesora viacerým bývalým kolegom. Bez ohľadu
na to, či by boli alebo neboli zapojení do akreditačných alebo iných procesov na škole. Doc. Halada
reagoval na potrebu zapojenia emeritných profesorov do spolupráce.
Prof. Čierny pripomenul, že tento honor by pomohol tomu, že pedagógovia budú odchádzať zo školy
s dobrým pocitom. Rektorka podotkla, že si to uvedomuje, ale istým pocitom nevie zabrániť a tiež
zohľadňuje aj potrebu nástupu mladšej generácie umelcov na školu. Musí zohľadňovať obe strany.
Po diskusii predseda AS VŠVU požiadal o vyjadrenie členov AS VŠVU hlasovaním.
Hlasovanie: Prítomní: ......17........za: .....17......... proti ...0.........zdržal sa: ....0.................
Uznesenie AS VŠVU č. 5/R2/2021
Predseda AS VŠVU konštatoval prijatie a schválenie Štatútu Dočasnej akreditačnej rady pre
akreditačný proces VŠVU.
k bodu 6
Prerokovanie a schválenie Rokovacieho poriadku Dočasnej akreditačnej rady pre akreditačný
proces na VŠVU.
Predseda AS VŠVU požiadal rektorku VŠVU o predstavenie Rokovacieho poriadku Dočasnej
akreditačnej rady. Rektorka VŠVU predstavila návrh Rokovacieho poriadku DAR VŠVU obdobným
spôsobom ako Štatút. Pripomenula, že rokovací poriadok si definitívne schváli už samotná Dočasná
akreditačná rada na svojom prvom zasadnutí 26. 3. a AS VŠVU sa s ním iba oboznámi
a spripomienkuje ho. Rokovací poriadok ustanovuje všetky pravidlá fungovania a činnosti DAR.
Rektorka požiadala o jeho doplnenie a pripomienkovanie. V diskusii:
Predseda AS VŠVU pripomenul, že členovia Akreditačnej rady by mali byť finančne honorovaní.
Rektorka súhlasila a vymenovala ďalšie výdavky, ktoré nás s akreditáciou čakajú. Riešením sa bude
zaoberať až v mesiaci apríl.
Dipl. des Zuzana Šebeková sa spýtala či schvaľuje vnútorný predpis o kvalite vzdelávania senát.
Rektorka to považuje za správne a zapracuje to do ďalších krokov pri definitívnom schvaľovaní
vnútorného predpisu. Po schválení v AS VŠVU ho schvaľuje UR VŠVU.

Po diskusii predseda AS VŠVU konštatoval prerokovanie Rokovacieho poriadku Dočasnej
akreditačnej rady pre akreditačný proces na VŠVU.
k bodu 7
Vyjadrenie AS VŠVU k odvolaniam neprijatých uchádzačov na bakalársky stupeň štúdia pre akad.
rok 2021/2022 po I. kole prijímacieho konania (predkladá študijná prorektorka)
Podpredsedníčka AS VŠVU požiadala študijnú prorektorku o oboznámenie členov AS VŠVU s počtom
odvolaných uchádzačov a o vysvetlenie dôvodov neprijatia. Študijná prorektorka pripomenula, že
uchádzači, ktorí dostali záverečné rozhodnutie o neprijatí na štúdium, majú právo na požiadanie
nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania (§ 58 ods. 11 zák. č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov). VŠVU požaduje podanie takejto žiadosti
písomnou formou, čo sa aj stalo. Študijná prorektorka konštatovala, že do 2. kola prijímacích
pohovorov postúpili uchádzači, ktorí v rámci určených podmienok a spôsobe overovania v 1 kole
prijímacieho konania prejavili vyššiu mieru schopností potrebných na štúdium.
Odvolania boli študijnou prorektorkou starostlivo preskúmané a nedoporučuje odvolaniam
vyhovieť. Odvolania podrobne preskúmali aj členovia študijnej komisie AS VŠVU a tiež nedoporučujú
odvolaniam vyhovieť. Po vyjadrení AS VŠVU budú rozhodnutia konečné a nebude možné sa proti nim
odvolať. Dňa 16. 3. bolo doručené ešte jedno odvolanie po termíne a AS sa ním už nezaoberal,
uchádzač bude o nedodržaní lehoty písomne informovaný. AS rokoval o odvolaniach uvedených
v nasledovnej tabuľke. Odvolania ako aj materiál k posúdeniu a vyhodnoteniu neprijatých uchádzačov
členovia AS obdržali elektronicky pred rokovaním.

Zoznam
neprijatých uchádzačov na bakalársky stupeň štúdia pre akad. rok 2021/2022 po I. kole prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie

Priezvisko

Meno

Študijný
program

Odvolanie
prišlo dňa

Počet
získaných
bodov

Poradie
pod čiarou

Rozhodnutie
prevzal/(a)

Odvolanie
odoslal/(a)

5-8

Najvyšší/najni
žší počet
bodov
postupujúcich
v študijnom
programe
35/20

24.2.2021

26.2.2021

1

Demčák

Dominik

FOT

1.3.2021

10

2

Rendoš

Jakub

MAL

1.3.2021

14

1

28/16

24.2.2021

26.2.2021

3

Hírešová

Lenka

MAL

3.3.2021

13

2-6

28/16

24.2.2021

1.3.2021

4

Kerekeš

Adam

INT

3.3.2021

12

1-2

25/15

24.2.2021

26.2.2021

5

Motešická

Zuzana

DIZ

3.3.2021

13

3-5

30/18

24.2.2020

2.3.2021

6

Zimáni

Boris

DU

3.3.2021

22

3-5

42/25

24.2.2021

1.3.2021

Predseda AS VŠVU následne požiadal o hlasovanie:
Hlasovanie: Prítomní: .....17.........za: ......17........ proti ...0.........zdržal sa: ....0.................
Uznesenie AS VŠVU č.6/R2/2021
Predseda AS VŠVU konštatoval schválenie rozhodnutia - nevyhovieť odvolaniam uvedených
uchádzačov v tabuľke. Členovia AS VŠVU akceptovali dôvody ich neprijatia.
k bodu 8
Otázky členov AS VŠVU na členov vedenia.
Lukáš Mráz predložil písomný nesúhlas študentov KAT k presunutiu termínu obhajoby bakalárskych
prác na KAT nemajú problém dodržať pôvodný termín. S presunom na jún nesúhlasia, aj kvôli
podmienkam, ktoré si kladú zahraničné vysoké školy, kde by chceli študenti KAT pokračovať.
Reagovala študijná prorektorka, že informáciu, ktorú študenti dostali emailom bolo iba predbežné

pozná
mka

upozornenie. že posun termínu je možný termín. Definitívne sa bude upresňovať na kolégiu dňa 22.
3. zatiaľ je pripravený iba návrh. Ak si KAT rozhodne a zabezpečí kvalitu výstupu bc. a mag. stupňa (aj
so zárukou garantov), tak môžu končiť v pôvodnom termíne. Pri reštaurátoroch si ale záruku kvality
nevie predstaviť. Sú dve skupiny študentov - jedna tlačí na odsun termínov a druhá nie. Všetko je
spôsobené pretrvávajúcou pandemickou situáciou. Zároveň skonštatovala, aby študenti v prvom rade
zohľadňovali podmienky našej školy a nie zahraničnej. Naša škola sa zahraničným školám nebude
prispôsobovať, hoci dohodnúť sa so zahraničnou školou nie je problém. Vždy sme ako škola na
príslušnú zahraničnú vysokú školu volali v prospech študenta.
Doc. Mgr. art. Olja Triaška Stefanovic, ArtD. sa rektorky spýtala na nové informácie ohľadom
pripomienkovania nového VŠ zákona. Rektorka má zajtra zasadnutie Slovenskej rektorskej
konferencie k novele, ktorá bola na základe tlaku VŠ stiahnutá ministerstvom. Po zasadnutí SRK podá
informácie. Minulý týždeň sa zúčastnila stretnutia s prezidentkou spoločne s dvoma rektormi (UK,
UPJŠ), kde sa novele venovali a pripomienkovali nežiadúce kapitoly.
Doc. Mgr. art. Róbert Makar, ArtD. informoval, že na Rade VŠ sa obdobne zdĺhavo rokuje o novele
VŠ zákona - názory sa rôznia a delia na pragmatické a konzervatívne.
Bc. Lukáš Mráz upozornil na potrebu uskutočnenia doplňujúcich volieb do AS VŠVU za študentskú
časť. Jeden člen stále chýba a navyše hrozí, že po letnom semestri skončia ďalší členovia. Voľby sa
pravdepodobne uskutočnia on line. Rektorka poďakovala Lukášovi Mrázovi za organizovanie
študentskej ankety. Dipl. des. Zuzana Šebeková doplnila, že anketa (anketa Covid 19) nie je
výsostným dielom a aktivitou Lukáša Mráza, ale že je výsledkom spoločného snaženia celej pracovnej
skupiny komisie pre štúdium. Ing. Mgr. art. Marián Laššák (člen komisie) pripomenul, že novo
sformulovaná študentská anketa v AiSe bude pokračovať a bude súčasťou každého akademického
roka. Termín otvorenia a ukončenia ankety bude stanovený v Akademickom kalendári. Rektorka
preto poďakovala celej pracovnej skupine.
Prof. Patrik Kovačovský požiadal študijnú prorektorku o zvolanie garantov s ved. katedier k diskusii
o posúvaní termínov, ktoré určite nebudú striktne a jednaké pre všetky katedry. Prorektorka súhlasila
a zasadnutie zvolá.
k bodu 9
Rôzne – tento bod programu bol naplnený v bode 8
k bodu 10
Záver.
Predseda AS VŠVU poďakoval všetkým za pripojenie a konštruktívnu aktivitu počas zasadnutia
a rokovanie ukončil.

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

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

elektronicky overili:
člen zamestnaneckej časti AS VŠVU doc. Mgr art. Pavol Macho
člen študentskej časti AS VŠVU Bc. Lukáš Mráz

Zapísala Mgr. Marta Latečková, tajomníčka AS VŠVU

