Zápisnica
z online zasadnutia Pedagogickej rady VŠVU v BA
konaného 21. 09. 2021 cez MS TEAMS

Prítomní (online cez MS Teams):
- doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD., rektorka VŠVU v BA,
- doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD., prorektorka VŠVU v BA pre štúdium a ďalší prorektori
VŠVU v BA,
- pedagógovia a interní doktorandi na VŠVU v BA,
- Mgr. Zuzana Candráková z Kancelárie pre kvalitu, VŠVU v BA.

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie.
Protipandemické opatrenia a režim v čase pandémie na VŠVU v BA.
Rôzne.
Záver.

Bod 1.
Online zasadnutie Pedagogickej rady VŠVU v BA (ďalej len „PgR VŠVU“) otvorila a viedla
doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD., rektorka VŠVU v BA (ďalej len „rektorka VŠVU“).
Prítomných oboznámila s programom online zasadnutia PgR VŠVU.
Bod 2.
Informácia od rektorky VŠVU k začiatku akademického roku 2021/2022:
- prebehla anonymná štatistika o zaočkovanosti zamestnancov (aj pedagógov)
a študentov VŠVU (zaočkovanosť: 90 – 95 % v prípade zamestnancov/pedagógov),
nezaočkovaných študentov z rôznych dôvodov je okolo 150,
- vytvorenie systému pre bezpečné prostredie na akademickej pôde, systém výučby –
prezenčne/dištančne, nezaočkovaní musia spĺňať určité podmienky pri vstupe
do budov VŠVU (Hviezdoslavovo námestie, Drotárska cesta, Koceľova),
- škola pôjde v režime OTP,
- budúci týždeň (27. – 30. 09. 2021) bude záťažový; vstupy do budov VŠVU sú viazané na
preukaz ISIC/ITIC, ostatní zamestnanci disponujú bielymi čipovými kartami,
nezaočkovaní musia povinne absolvovať testovanie; vrátnici v budovách VŠVU
kontrolujú pri vstupe režim OTP a v prípade potreby budú personálne posilnení,
- permanentné testovanie počas celého zimného semestra AR 2021/2022, v prípade
„prekonaného“ nosiť pri sebe potvrdenie od lekára, že je „prekonaný“ (tzn. prekonal
ochorenie COVID-19) – potvrdenie nie staršie ako 180 dní,
- utorok 28. 09. 2021 sa každý „zaočkovaný“ musí preukázať cez kód na vrátnici a do
2 dní sa mu odblokuje preukaz ISIC/ITIC; „nezaočkovaní“ sa musia na vrátnici
preukazovať potvrdením o testovaní s negatívnym výsledkom alebo potvrdením

-

-

-

-

-

o prekonaní; vyžaduje sa disciplinovanosť od študentov, nakoľko ide o masívnu záťaž
na vrátnikov v budovách VŠVU,
kontrola v budove VŠVU na DC-44, časové rozloženie pre začiatok ateliérov, aby
nenastal nápor študentov na konkrétnu hodinu,
v prvý deň dostanú študenti základné informácie o pandemickej situácii, o výučbe
a pod.,
„nezaočkovaní“ študenti pôjdu do 10-dňovej karantény pri stretnutí s pozitívnou
osobou alebo pri vytvorení ohniska + poskytnú info na e-mailovú adresu:
covid@vsvu.sk; týmto študentom sa zadajú úlohy na domáce vyučovanie, škola sa
zavrie na 2-3 dni, ak nenastanú príznaky pri Delta variante u osôb, tak sa škola opäť
otvorí a pokračuje sa v pracovnom a študijnom procese za dodržiavania hygienických
opatrení (odporúča sa aj časté vetranie v učebniach, miestnostiach, kabinetoch ai.),
predpokladá sa, že škola bude schopná zabezpečiť hybridnú výučbu počas zimného
semestra AR 2021/2022,
v budove VŠVU na DC-44 od budúceho utorka – 28. 9. 2021 začne fungovať MOM pre
potreby testovania zamestnancov a študentov,
MOM bude otvorené len v utorky od 8.00 do 12.00 h, (v utorok 28. 09. 2021 až
do 14.00 h), MOM bude testovať prostredníctvom antigénových testov,
sociálne slabším študentom škola prispeje na PCR test prostredníctvom Fondu
solidarity VŠVU, ktorý vznikol práve kvôli pandemickej situácii,
budovy VŠVU budú otvorené od 8.00 do 20.00 h vrátane víkendu (sobota – nedeľa),
bufet Drôtik v budove VŠVU na DC-44 nebude otvorený; občerstvenie sa posilní cez
výdajné automaty s jedlom, ktoré sú umiestnené na chodbe na 1. poschodí v budove
VŠVU na DC-44,
v súvislosti s protipandemickými opatreniami a režimom v čase pandémie na škole je
vhodné vytvárať väčšie bunky v škole a nemiešať kolektívy, ateliéry; pre lepšiu
identifikáciu je tiež vhodné si urobiť prezenčnú listinu na začiatku výučby v ateliéroch,
osoba s príznakmi ochorenia COVID-19 odchádza z budovy školy, dá sa otestovať
a následne podá spätnú informáciu o svojom zdravotnom stave na e-mailovú adresu:
covid@vsvu.sk; uvedenú e-mailovú adresu gestoruje Ing. Korcová (autorizovaný
technik BOZP a PO pre VŠVU) a takisto ju má k dispozícii celé vedenie školy,
na vrátniciach budov VŠVU budú k dispozícii teplomery na odmeranie teploty,
zodpovednosť nás všetkých a citlivé pristupovanie k celkovému fungovaniu školy aj na
základe protipandemických opatrení nastavených vedením školy smerom k výučbe
v ateliéroch.

Bod 3.
- KTDU začína online výučbu v pondelok 27. 09. 2021 v zimnom semestri AR 2021/2022,
- pracovné cesty (tuzemské aj zahraničné) sú povolené; Účelové zariadenie VŠVU
v Kremnici je tiež otvorené,
- vstupy cudzích osôb do budov VŠVU budú prebiehať v režime OTP,
- vstupný režim do budovy VŠVU na HV-18: zvýšená kontrola na vrátnici + priloženie QR
kódu na čítačku alebo preukázanie sa negatívnym testom alebo potvrdením
o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 180 dní,
- preukazy ISIC/ITIC rieši na VŠVU pán Roman Kralovič (budova VŠVU na HV-18,
kontaktovať ho cez RNDr. Bukovena),

-

antigénové testovanie v utorky v MOM-ke zriadenej v budove VŠVU na DC-44 je
zdarma; v iných dňoch kvôli vstupu do budov VŠVU riešiť cez inú, komerčnú MOM-ku.

Rektorka VŠVU požiadala o zaslanie podkladov k evidencii umeleckej a publikačnej činnosti
do CREUČ/CREPČ za vykazovacie obdobie 2021.
Doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD., prorektorka pre štúdium, opäť apelovala na všetkých
ohľadom akreditačného procesu a agendy súvisiacej s týmto procesom – doplnenie VUPCH
a VTČ a opisov študijných programov na Úložisko VŠVU (https://ulozisko.vsvu.sk/), nakoľko je
škola v časovom sklze! Každá katedra je zodpovedná za uvedené dokumenty, ktoré je
potrebné nahrať na Úložisko VŠVU. Ak sa to nestihne v požadovanom termíne, zánik školy je
reálny, tak je nastavený celý akreditačný proces, upozorňuje aj SAAVŠ (Slovenská akreditačná
agentúra pre vysoké školstvo)!
Bod 4.
Rektorka VŠVU poďakovala prítomným za ich účasť na online zasadnutí PgR VŠVU a požiadala
o dodržiavanie hygienických opatrení, napĺňanie CREUČ/CREPČ a akreditačných spisov.
Následne online zasadnutie PgR VŠVU ukončila.

Bratislava 21. 09. 2021

doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD., v. r.
rektorka VŠVU

Zapísala:
Mgr. Zuzana Candráková, Kancelária pre kvalitu VŠVU

